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Resumo 
 

O Governo do Estado de Pernambuco decidiu adotar um modelo coordenado e 

descentralizado de gestão da informática, o que é compatível com os estudos sobre a 

evolução da função de TI nas organizações, mas enfrenta um grande desafio, na 

implementação deste modelo, com a definição de padrões e uma arquitetura que viabilize a 

integração de sistemas, informações e aplicações de interesse corporativo do Governo, sem 

prejudicar a produtividade no desenvolvimento de sistemas pelos órgãos setoriais, sem a 

perda de produtividade e nem da governança de TI. Este estudo visa definir uma arquitetura 

de sistemas de informação que propicie a integração das informações de interesse do 

Governo, possibilitando uma visão corporativa única das entidades informacionais 

envolvidas. A arquitetura orientada a serviços (SOA-Service Oriented Arquitecture), que 

garante a utilização, de forma orquestrada e o mais automatizada possível, de serviços web 

padronizados, mostrou-se a mais indicada para ser a base para a integração de sistemas e 

informações. Para garantir a produtividade na informatização dos processos de negócios, a 

utilização de tecnologia de gerência de processos de negócio (BPM-Business Process 

Management) é fundamental e é perfeitamente acoplável à arquitetura orientada a serviços. 

Este estudo faz o mapeamento de dados, serviços e sistemas do Governo, define o modelo 

canônico e os níveis de webservices a serem construídos. Também define os softwares 

(midleware) que funcionarão como base para orquestração, catalogação, controle e gestão 

de serviços e de sistemas e informações. 

 

Palavras-chave: Arquitetura de sistemas de informação, arquitetura de software, 

governança de TI, integração de sistemas. 
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Abstract 
 

The Government of Pernambuco State decided for a coordinate and decentralized IT 

management model, that is compatible with the models of management IT evolution in 

organizations. The major challenge for implementing this model is to establish standards 

and an architecture in order to improve the integration of systems, informations and 

applications of interest of the Government, and, at same time, permit the applications 

development in the sectorials entities of the Government, without reducing the productivity 

and IT manageability. The target of this study is the definition of an information systems 

architecture that provides the integration vital informations for the Government, allowing a 

unique corporative view of the informational entities. The service oriented architecture 

(SOA), that warrants the use, in an orchestrated and automated way, of standardized Web 

services defined according a predesigned model, will be the base for the systems and 

informations integration. The use of business process management – BPM is of paramount 

importance in order to guarantee the productivity of the business processes, and is 

compatible with the service-oriented architecture. This study maps the data, services and 

government systems and defines the canonical model and the levels of webservices to be 

built. The base software (middleware), that will be the base for orchestration, catalogation, 

control and management of the services, systems and informations also be defined. 

 

Key-words : Information Systems architecture, software architecture, IT governance, 

systems integration. 
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CAPÍTULO 1  

1. O PROBLEMA 

Este é o capítulo introdutório desta dissertação. Aqui é apresentado o contexto do objeto do 

trabalho e a motivação para a realização da pesquisa. 

1.1. Introdução 

No mundo atual, a preocupação com a gestão de Tecnologia da Informação (TI) e com a 

Governança de TI são assuntos recorrentes em fóruns de gestão empresarial e, 

conseqüentemente, são o principal foco dos executivos de TI (CIO – Chief Information 

Officer, em inglês). 

Atualmente a função TI busca manter-se alinhada com os objetivos e estratégias, presentes 

e futuros, da organização, utilizando para isso a governança em TI. Governança em TI é o 

sistema pelo qual os papéis da TI em uma organização são direcionados e controlados 

(CARVALHO, 2005, P.19). 

Para as grandes organizações, compostas de outras organizações menores, distribuídas 

territorialmente e com funções específicas e diferenciadas entre si, a Governança de TI se 

configura como um desafio ainda maior. 

Os modelos de gestão de TI têm apresentado uma evolução, no que diz respeito à sua 

lógica, porém, inevitavelmente, tem crescido também em complexidade e em dificuldade 

de operação e implementação. 

O objeto desta investigação é definir uma arquitetura corporativa de sistemas que garanta a 

interoperabilidade de sistemas, a consolidação de informações a nível estratégico, a 

orientação a serviços e ao cliente e, ao mesmo tempo, fomente a produção de aplicações 

pelas organizações componentes (nas pontas).   

Acompanhando a arquitetura de sistemas definida devem ser estruturadas diretrizes, 

normas, padrões e infra-estrutura de governança, segurança e documentação dos sistemas, 

serviços e processos do Governo do Estado de Pernambuco (Poder Executivo do Estado), o 

que pode vir a ser objeto de outros estudos futuros.  

Esta arquitetura deverá ser institucionalizada, regulamentada e implementada no âmbito da 

Agência Estadual de Tecnologia da Informação, dos Núcleos Setoriais de Informática (NSI) 

das Secretarias e dos Núcleos de Informática (NI) dos órgãos vinculados às secretarias 
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(empresas, autarquias, fundações etc.). Para isto, uma equipe da Diretoria Executiva de 

Tecnologia da Informação, daquela agência, acompanhou e participou do trabalho de 

pesquisa, levantamentos, discussões, elaboração e validação do modelo de arquitetura 

construído neste trabalho.  

Este estudo também objetiva servir como contribuição para estudos, pesquisas, discussões e 

análises envolvendo a organização da informática em uma organização de grande porte, 

formada por diversas entidades e instituições. Exemplos de organizações deste tipo são o 

Poder Executivo de um Governo, uma grande empresa holding ou mesmo de uma 

organização não governamental que congrega diversas subdivisões ou instituições 

componentes.  

O principal ponto focado é a integração e interoperabilidade das informações e sistemas de 

informação, através da Governança da tecnologia da informação, na busca pela eficiência e 

eficácia da informática nas pontas e na gestão, ao mesmo tempo em que não se pode perder 

a eficiência global da função TIC. 

1.2. O Contexto Deste Estudo e o Problema a Ser Estudado  

Informação é aquele conjunto de dados que, quando fornecido adequadamente e no tempo 

correto, melhora o conhecimento da pessoa que o recebe, ficando a mesma mais habilitada 

a desenvolver determinada atividade ou a tomar determinada decisão (GALLIERS 1987 p. 

4). 

A informação é um dos recursos, cuja gestão e aproveitamento mais influenciam o sucesso 

das organizações, destacando-se que todas possuem um SI com o propósito de auxiliá-las 

no cumprimento da sua missão (AMARAL 1994). 

Para que a informação seja acessível e útil para aqueles que a querem utilizar, incluindo 

gestores, funcionários, clientes e cidadãos, é necessário que exista um Sistema de 

Informação (SI), que reúne, guarda, processa e faculta informação relevante para a 

organização (ou sociedade). Um SI é um sistema de atividade humana (social) que pode 

envolver ou não a utilização de computadores (BUCKINGHAN et al. 1987 p. 18). 

Os sistemas de informação sofrem mudanças e, com o advento do computador, se faz 

necessário desenvolver atividades técnicas para a construção de programas em computador 

para automatizar os sistemas de informação. A atividade de Desenvolvimento de Sistemas 

de Informação (DSI) caracteriza-se fundamentalmente como sendo um processo de 
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mudança que visa melhorar o desempenho dos (sub)sistemas de informação (AMARAL 

1994 p. 37).  

Com o desenvolvimento tecnológico ocorrido, especialmente, nas últimas 4 décadas, 

surgiram diversas tecnologias voltadas para a informação. A Tecnologia de Informação (TI) 

é o conjunto de equipamentos (Hardware) e suportes lógicos (Software) que permitem 

executar tarefas como aquisição, transmissão, armazenamento, recuperação e exposição de 

dados (ALTER 1992 p. 9). 

Numa organização, são necessárias atividades para gerir a informação, o sistema de 

informações e a adoção de tecnologias de informação para a suportar. Esse conjunto de 

atividades denomina-se Gestão de Sistemas de Informação (GSI) (CARVALHO e 

AMARAL 1993). 

A função de GSI tem como preocupação gerir o recurso informação e o modo como esta 

informação é recolhida, armazenada, processada e distribuída na organização 

(CARVALHO e AMARAL 1993). 

Na “Teoria dos Estágios” (NOLAN 1979), a principal força de evolução da função SI 

devia-se à constante assimilação de novas tecnologias pelas organizações. Foi precisamente 

a adoção de uma nova tecnologia (as Bases de Dados) pelas organizações, que levou o 

autor a reformular o seu modelo, agora com seis estágios de crescimento: iniciação, 

contágio, controle, integração, administração dos dados e maturidade.  

A evolução dos SI nas organizações reflete novas preocupações por parte da gestão. Esta 

evolução parte de uma fase em que as TI eram utilizadas numa ótica exclusivamente do 

aumento da eficiência nas operações internas, com ganhos importantes no volume e 

velocidade de processamento, até chegar às fases mais avançadas com a utilização dos SI 

para ganhar ou manter vantagem competitiva (MAGALHÃES 1993). 

A obtenção e manutenção de vantagens competitivas é hoje uma necessidade para a 

sobrevivência das organizações. Uma organização ganha vantagem competitiva executando 

as atividades estrategicamente importantes de uma forma mais barata ou melhor que a 

concorrência (no caso de Governo, melhor para o cidadão usuário de seus serviços). As TI 

assumem um papel importante na obtenção de vantagens competitivas, existindo 

conveniência em reconhecer e antecipar o poder das tecnologias emergentes.  

A existência de um SI e de TI, nas organizações, conduz à necessidade de se planejar o 
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rumo desejado para o SI e a forma como a TI deverá ser utilizada na satisfação dos 

objetivos da organização (SANTOS 1996). 

Assim, Planejamento de Sistemas de Informação (PSI) pode ser definido como a atividade 

de identificação de políticas, definição de objetivos e construção de planos e orçamentos 

em que sejam contemplados os objetivos de gestão da organização e o SI (Santos 1996).  

Como resultado do aumento do seu papel nas organizações, a atuação da área de TI nas 

organizações está se modificando, transformando-se de um provedor de tecnologia, para 

um parceiro estratégico (CARVALHO 1996, p.13).  

Concorrentemente a estas mudanças, a infra-estrutura de TI está se movendo em direção a 

um modelo de utilities, centralizado e amplamente adaptativo (SALLÉ 2004, p. 1). 

Quando a função de gestão de TI evolui para o Gerenciamento de Valor de Negócio ou 

Governança de TI, ela se transforma em um verdadeiro parceiro, possibilitando novas 

oportunidades. Neste estágio, os processos de TI são totalmente integrados com o completo 

ciclo de vida dos processos de negócio, provendo qualidade nos serviços e agilidade nos 

negócios (SALLÉ 2004). 

Segundo Souza (2005), existem quatro visões que prevalecem em estudos a respeito de 

como a TI cria valor para a empresa:  

a) a visão micro-econômica, que considera que a TI cria excessos de retornos sobre outros 

tipos de investimentos de capital;  

b) a visão de processos, que considera que investimentos de TI geram vantagens 

competitivas ao melhorar a eficiência operacional de processos intermediários;  

c) a visão de recursos, que considera que os investimentos de TI criam vantagens 

competitivas sustentáveis através de capacidades e recursos estratégicos sem paralelo, 

singulares e peculiares ao contexto; e  

d) a visão da opção digital que argumenta que investimentos de TI criam valor ao fornecer 

opções e flexibilidade para as empresas em contextos cada vez mais competitivos e 

incertos. 

A figura 1 mostra graficamente como a TI cria valor para a organização. 
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Figura 1 - TI e a criação de valor para os negócios (SOUZA 2005) 

Vários autores apresentaram teorias sobre modelos de estágio de crescimento, como  

McFarlan, McKenney e Pyburn, Earl, Bhabuta, Hirschheim et al. e Galliers e Sutherland, 

que de alguma forma são extensões ao modelo de Nolan.  

Os modelos de estágios de crescimento baseiam-se na premissa de que o processo de 

adaptação e utilização dos SI/TI pelas organizações constitui um processo evolucionário de 

aprendizagem organizacional, que passa por um número de estágios bem definidos. Se estes 

estágios e as características que lhe estão associadas podem ser identificados, o modelo 

pode ser utilizado para desenvolver a utilização efetiva dos SI/TI pelas organizações e 

fornecer linhas de ação para a progressão pelos vários estágios (SANTOS 1996). 

Segundo Santos (1996), os modelos, apesar de diferirem no número de estágios, ou fases, 

possuem semelhanças ao nível dos acontecimentos que caracterizam os estágios.  

Na generalidade dos modelos, os primeiros estágios são caracterizados pelo 

desenvolvimento Ad hoc de aplicações, sendo as tecnologias alocadas às áreas que as 

requisitam. As aplicações visam a automatização de tarefas de caráter operacional e as 

preocupações estão voltadas para a aprendizagem tecnológica. 

Nos estágios intermediários, o desenvolvimento de aplicações se dissemina para outras 

áreas, tentando mostrar aos usuários a tecnologia e o tipo de problemas que consegue 

resolver. A organização começa a manifestar preocupações em assegurar que o 

desenvolvimento de sistemas de informação esteja alinhado com as necessidades do 

negócio e em eliminar as imperfeições causadas pelo desenvolvimento ad hoc de software. 

Os últimos estágios caracterizam-se por preocupações com o planejamento a longo prazo, 

estando as atenções voltadas para o futuro. A gestão de TI alcança níveis estratégicos 
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dentro da organização, estando a estratégia do negócio contida na estratégia do SI. 

O modelo apresentado por Galliers e Sutherland (1991) faz uma análise da proposta de 

Nolan e apresenta ajustes interessantes, tornando-se um modelo mais atualizado para 

avaliação do grau de maturidade da função TI nas organizações. 

Para Galliers e Sutherland, o maior inconveniente do modelo dos estágios de crescimento 

de Nolan está relacionado com a falta de um foco organizacional e de gestão, e com a visão 

simplista e pressupostos subjetivos, nos quais o modelo se baseia. Para os autores, o 

modelo pouco auxilia o gestor de TI na criação de uma função SI de sucesso dentro da 

organização (GALLIERS e SUTHERLAND 1991). 

O modelo revisto por Galliers e Sutherland pretende, além de posicionar uma organização 

no seu estágio de maturidade, fornecer critérios (um conjunto de indicadores) para facilitar 

o progresso nos estágios pela organização.  

Este modelo, com seis estágios de crescimento, baseia-se nos sete ‘Ss’ de McKinsey & 

Company, utilizados na análise de processos organizacionais e de gestão, constituindo 

indicadores do que se deve fazer em direção ao próximo estágio (GALLIERS e 

SUTHERLAND 1991). 

Os sete ‘Ss’ são estratégia/Strategy, estrutura/Structure, sistemas/Systems, pessoal/Staff, 

estilo/Style, aptidões/Skills e valores partilhados/Superordinate goals. 

Segundo os próprios autores, a probabilidade de uma organização se encontrar inteiramente 

no mesmo estágio é muito pequena. 

O modelo torna-se particularmente útil não só por clarificar a localização de uma 

organização em termos de maturidade, mas também por fornecer uma visão organizada da 

gestão de SI, a maneira de proceder com o desenvolvimento de aplicações e formular o 

planeamento estratégico do SI. 

A tabela 1 apresenta algumas das características associadas a cada um dos estágios. 

Os conceitos defendidos por Galliers e Sutherland nortearão este estudo na busca de um 

caminho e uma solução para a implementação do modelo de gestão coordenado 

descentralizado de TI, que, pode-se observar através do modelo de desenvolvimento da 

função TI, é o mais evoluído por estar descrito no estágio 6. 
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Elemento Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Estágio 4 Estágio 5 Estágio 6 
Estratégia Aquisição de 

hardware, 
software, rede 
etc. 

Auditar TI 
Necessidades 
dos usuários 

Planejamento 
Top-down de 
TI 
 

Integração, 
coordenação e 
controle 

Oportunidades 
e ambiente 
externo 

Manter 
vantagem 
estratégica 
 
Monitorar o 
futuro 
 
Planejamento 
interativo 

Estrutura Inexistente Seção de TI Depto de TI Centros de 
Informação 
 
Serviços de 
informação 

Coligações de 
Unidades de 
Negócios e 
Sistemas 

Coordenação 
centralizada 
com unidades 
de negócios 
descentraliza-
das 

Sistemas Ad hoc não 
interligados 
 
Operacionais 
 
Não coordena-
dos 
 
Concentração 
em sistemas 
financeiros 
 
Pouca 
manutenção 

Muitas 
aplicações 
 
Muitas 
lacunas 
 
Sistemas 
sobrepostos 
 
Centralizados 
 
Operacionais 
 
Insatisfação 
de clientes 
 
Backlog alto 
 
Manutenção 
penosa  

Maioria 
centralizados 
 
Usuário 
desenvolven-
do sem 
controle 
 
Maioria das 
áreas coberta 
 
Sistemas em 
SGBD 
 

Descentrali-
zados, com 
controle, mas 
pouca 
coordenação 
 
Alguns 
sistemas ad 
hoc 
 
 

Sistemas 
descentraliza-
dos, com 
controle e 
coordenação 
central 
 
Valor 
agregado 
 
Pouquíssimo 
ad hoc 
 
Alguns 
sistemas 
estratégicos 
 
Falta de 
integração de 
dados interna 
e externa 
 
Integração de 
tecnologias de 
informação e 
comunicação 

Sistemas 
inter-organi-
zacionais 
 
Novos 
produtos com 
base em TI 
 
Integração de 
dados 
internos e 
externos 

Pessoal Programado-
res 

Diretor de PD 
 
Analistas de 
sistemas 

Planejamento 
e gestão de SI 
 
Adm. de BD e 
de dados 

Analistas de 
negócio 
 
Gestores de 
informação 

Equipe 
integrada – 
sistemas e 
negócios 

CIO – membro 
da alta direção 

Estilo Desconhece-
dor 

Não 
incomodar 

Delegação Diálogo 
democrático 

Coordenação Integração 
Negócio 

Aptidões Técnico Metologia de 
des. De 
sistemas 

TI pensa que 
conhece o 
negócio 
 
Gestão de 
projetos 

Integração 
organizacio-
nal 
 
TI conhece o 
negócio 
 
Usuários 
conhecem a TI 
 
Gestão de 
negócio 

A alta direção 
começa a ver 
TI como 
estratégica 

Alta direção vê 
TI como 
estratégica 

Valores Ofuscação Confusão Alta gestão 
preocupada 
com os custos 
e TI 
 
TI(PD) se 
defende 

Cooperação Oportunismo Planejamento 
interativo 

Tabela 1 - Modelo revisto dos estágios de crescimento Adaptado de (SANTOS 1996) pág. 49 
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No estágio 6, a preocupação da gestão está voltada para a manutenção da vantagem 

competitiva conseguida nos outros estágios. As unidades de negócio encontram-se 

coordenadas centralmente. Os sistemas passam a implementar ligações inter-

organizacionais a clientes, fornecedores, etc. 

Desenvolvem-se novos produtos e serviços baseados nas TI, sem que estas tenham apenas 

uma função de suporte. O diretor de SI passa a ser um membro da alta direção, 

participando, desde o início, em todas as decisões estratégicas. 

É incentivado o trabalho em equipes de negócio, existindo interdependência entre ambas as 

equipes com o objetivo de continuar o sucesso da organização. 

Neste estágio todos os gestores seniores deverão perceber o SI e as suas potencialidades, 

assim como o negócio. Predomina uma postura de planejamento interativo, relações 

harmoniosas e interdependência entre as equipes de trabalho. 

Como é possível observar na tabela 1, do ponto de vista de sistemas, a grande evolução 

para atingir o último estágio está relacionada à integração de dados e sistemas, inclusive 

interorganizacionais. 

Este é o foco deste estudo: buscar uma solução adequada para atingir esse nível de 

integração de dados e sistemas, trazendo grande agilidade em processos do Governo do 

Estado, principalmente aqueles voltados para o atendimento ao cidadão e para a gestão do 

Governo. 

1.3. Um Histórico da Função de Gestão de TIC no Governo de Pernambuco 

A seguir é apresentado um breve resumo histórico que demonstra a evolução da função TI 

no Governo do Estado de Pernambuco, fazendo sempre um paralelo ao modelo de estágios 

de crescimento da função TI proposto por Galliers e Sutherland. O objetivo aqui é o de 

caracterizar cada fase de evolução e posicionar a fase atual de evolução da função TI na 

Administração Pública Estadual (APE) de Pernambuco. A figura 2 mostra o resumo da 

evolução da função TI no Governo, de acordo com os estágios de Galliers e Sutherland. 

1.3.1. Contágio e ad hocracia 

No Brasil, somente na década de 1960, as grandes empresas e organizações começaram a 

utilizar o computador. Naquela época ainda não existia o microcomputador (PC - personal 

computer) e a informática era baseada em computadores de grande porte, chamados 

mainframe. 



 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Evolução da Função de gestão de TI no Governo de Pernambuco 

Ao se instalarem no Brasil, as empresas fabricantes de computadores criaram um ambiente 

de contágio, onde as grandes organizações passaram a adquirir máquinas, sem nem 

conhecerem a tecnologia de forma adequada. 

Em Pernambuco, no Governo do Estado, o Banco Estadual – BANDEPE e a empresa 

concessionária Estadual de distribuição de energia – CELPE foram os primeiros a adquirir 

computadores. Logo depois, o departamento de trânsito estadual - DETRAN também 

adquiriu o seu computador. 

Os mainframes (computadores) ocupavam salas enormes, com suas unidades de fita 

magnética, leitoras de cartão perfurado e impressoras (de linhas) e exigiam altos 

investimentos em infra-estrutura física, como ar-condicionado especial, salas cofre para 

armazenamento de fitas magnéticas e haviam poucos técnicos para operação e suporte 

técnico à operação. 

Também eram raríssimos os técnicos capacitados para o desenvolvimento de aplicações 

para rodar nos mainframes. Os técnicos da área de TI eram tratados como deuses ou como 
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GALLIERS & SUTHERLAND 
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uma elite de “malucos” e era muito comum fazer horas extras e varar a noite até conseguir 

executar uma  nova versão de um programa em produção. Os salários eram diferenciados. 

As principais aplicações eram relacionadas a grandes volumes de dados ou a cálculos 

financeiros. Na CELPE, a principal aplicação era a de faturamento das contas de energia, 

no BANDEPE, o controle de contas-correntes e no DETRAN a emissão de carnês de 

licenciamento anual de veículos. Ou seja, todas ligadas a finanças. Outra aplicação comum 

era a folha de pagamento do pessoal, além da contabilidade. 

O pessoal de TI, extremamente técnico, não tinha muito contato com o resto da 

organização, nem mesmo dentro da unidade (no caso, as próprias empresas). Muitos deles 

provinham dos fornecedores de computadores (na época IBM e Burroughs) e não 

conheciam bem o negócio e o funcionamento das empresas e do Governo. 

Nesta fase, o Governo passava do primeiro para o segundo estágio do modelo de Galliers e 

Sutherland. 

1.3.2. Centralização – ditadura – infra-estruturação 

Antes que se consolidasse no segundo estágio, devido ao alto custo, no final da década de 

1960 / início da década de 1970, as grandes organizações montavam o seu Centro de 

Processamento de Dados (CPD) e, conseqüentemente, já passavam para o terceiro estágio 

de Galliers e Sutherland. Talvez essa passagem rápida para o terceiro estágio de 

crescimento se deva ao fato de que, nos Estados Unidos, o segundo estágio já teria sido 

alcançado há muito tempo e, ao haver a migração em massa das funções TI das empresas, 

naquele país,  para o terceiro estágio (centralização e controle). Como toda a cultura de TI, 

na época era totalmente importada daquele país, através dos fornecedores de equipamentos, 

houve uma forte influência, que fez com que o segundo estágio quase fosse suprimido, no 

Brasil, naquela época. 

Toda a função de TI nos governos era centralizada em um departamento ou órgão técnico 

especializado, normalmente, uma empresa pública.  

O Governo do Estado de Pernambuco criou a empresa pública CETEPE – Centro Técnico 

de Processamento de Dados do Estado de Pernambuco e decretou a proibição de existência 

de outros CPDs no âmbito do Governo. Mais do que isto: decretou que todos os serviços de 

PD demandados pelo Governo seriam prestados por aquela empresa e que nenhum outro 

fornecedor de TI pudesse ser contratado por órgãos do Governo. 
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Houve grande investimento na montagem de uma infra-estrutura profissional de CPD.  

Foi realizado um grande investimento na formação de técnicos especializados e 

intercâmbio com as universidades. Muitos integrantes do quadro técnico do Governo eram 

mestres ou doutores em engenharia de produção, pesquisa operacional, administração e 

organização, sistemas e métodos.  

A TIC, a princípio, era uma ferramenta utilizada para aumentar a produtividade do governo 

tornando mais rápidas as atividades e rotinas que manipulavam grandes quantidades de 

dados, organizados nos então chamados sistemas transacionais (PASCALE, 2005). 

1.3.3. Ruptura tecnológica – retorno ao estágio inicial de contágio 

Até o fim da década de 1970, este modelo de gestão de TI serviu bem ao Governo do 

Estado de Pernambuco, porém, após a criação e disseminação comercial do 

microcomputador, a partir da década de 1980, era perceptível a inadequação do modelo. 

Vários órgãos integrantes do Governo já haviam montado o seu próprio setor de TI, 

inclusive com a criação de diversos CPD de grande porte. Estes CPD funcionavam como 

unidades totalmente autônomas, sem que houvesse qualquer coordenação ou padronização 

dos recursos de TI. Nessa fase o Governo de Pernambuco retornava para o primeiro estágio 

de Galliers e Sutherland, onde ocorre uma disseminação dos recursos de TIC e o 

planejamento e o controle de recursos de TIC são informais, quase inexistentes (SANTOS, 

1996 p.25). 

Houve, nessa época, um mau uso da nova tecnologia que se apresentava – o 

microcomputador. Foram desenvolvidas aplicações setoriais sem a menor qualidade e 

totalmente ad hoc. 

Muito dinheiro foi desperdiçado nessa fase e, com exceção da Secretaria da Fazenda, que 

detinha muito poder e recursos, todos os órgãos do Governo regrediram no uso de TI. 

1.3.4. Adequação à nova tecnologia – novos alicerces 

Em 1987, com a mudança do Governo do Estado, foi repensado o modelo de TI, sendo 

criada a FISEPE – Empresa de Fomento da Informática de Pernambuco, em substituição ao 

CETEPE, juntamente com um modelo completo de gestão de TI, incluindo um Comitê de 

Informática Deliberativo (CONSIPE).  

O modelo implementado era então o modelo Coordenado e descentralizado de TI. Este 

modelo buscava combinar as vantagens dos modelos centralizado e descentralizado puros e 
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pregava a coordenação centralizada, tendo a FISEPE como órgão responsável por esta 

tarefa.  

O planejamento e a gestão era distribuída em vários níveis, a partir da política global, 

definida pelo CONSIPE, da definição de normas e padrões definidas pela FISEPE e pela 

orçamentação e plano de aquisições realizada pela FISEPE (para os recursos centralizados 

corporativos) e pelos Núcleos Setoriais de Informática (para os recursos descentralizados e 

aplicações setoriais) (GUIMARÃES, 1989).  

Dava-se então um salto em direção ao quarto estágio de Galliers e Sutherland. 

1.3.5. Nova regressão – nova centralização 

Apesar de ter sido totalmente formalizado através de leis e decretos, cinco anos depois, o 

modelo sofreu duras transformações e foi desmontado pelas administrações que se 

seguiram.  

Entre os motivos de tal desmontagem do modelo, podemos destacar a quantidade de 

alterações dos dirigentes da FISEPE a partir da sua fundação, (somente no ano de 1990, 

houve quatro mudanças de diretor técnico e duas de presidente) tendo-se perdido a 

memória e os conceitos do modelo.  

Mas o motivo que mostrou-se mais forte foi o desnível entre a complexidade e 

modernidade do modelo e o nível tecnológico da época. Ou seja, o modelo coordenado 

exigia um nível de interação muito grande entre o órgão central e os núcleos setoriais, e a 

tecnologia de comunicação e da internet ainda não ofereciam recursos suficientes para 

apoiar esta tarefa.  

1.3.6. Nova estruturação  

Somente a partir de 2002, sentiu-se a necessidade de repensar o modelo, que havia voltado 

à situação anterior a 1988.  

Os motivos principais para repensar a TI no Governo eram :  

a) a percepção de que o retorno do investimento em TI era muito pequeno, 

considerando-se que não se dispunha de aplicações e informações gerenciais e de 

apoio à decisão, à nível de Governo, além do custo que se avolumava com a 

descentralização desordenada;  

b) a perda total da integração entre os sistemas com uma descentralização 

desordenada;  
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c) perda da governança dos recursos de TI descentralizados; e 

d) ausência de uma política norteadora – não havia um rumo para a informática.  

No início de 2003, foi publicada a lei estadual Nº49/2003 que definiu a reforma 

administrativa do Governo do Estado, que criou a ATI - Agência Estadual de Tecnologia da 

Informação, uma autarquia, para suceder à FISEPE como órgão de TIC do Governo e o 

Programa Governo Digital.  

Este programa teve o prazo de 2 anos para implementar o novo Modelo de Informática 

Pública na Administração Pública Estadual (APE). Entre os seus objetivos específicos 

estavam a normatização (leis, decretos, normas, regulamentos etc) do Governo Digital, a 

regulamentação e a implementação da ATI e dos Núcleos Setoriais de Informática – NSI. 

A figura 3 apresenta um esquema do Modelo de Informática Pública concebido em 2003 

para o Governo do Estado. 

 

Figura 3 – O Modelo de Informática Pública de Pernambuco - 2006 
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dimensões: A Informática de Governo, que é o uso de TI para aumentar a eficiência e 

eficácia da máquina pública; e a Política de Fomento de Informática no Estado, que busca o 

crescimento econômico do Estado através do desenvolvimento do pólo de informática. 

Neste estudo, vamos nos deter na primeira dimensão, pois é o objeto do mesmo. 

O Modelo de Informática de Governo define um Comitê de Informática, que é o órgão 

deliberativo da política de informática do Governo.  

A SAD - Secretaria de Administração (que, na lei 049/2003 era denominada de SARE – 

Secretaria de Administração e Reforma do Estado) é o órgão que propõe as políticas de 

informática de Governo, incluindo as prioridades, as normas e os padrões, enquanto que o 

Comitê de Informática delibera sobre as mesmas.  

A ATI é uma agência executiva vinculada à Secretaria de Administração (SAD). 

Responsável pela gestão de Tecnologia da Informação da Administração Pública Estadual, 

sua finalidade é propor e prover soluções integradoras de meios, métodos e competências, 

com o uso intensivo e adequado da tecnologia da informação. A missão da ATI é 

“Implementar a política de informática pública, articulando e integrando soluções 

para melhoria da eficiência e efetividade do Governo Estadual e promover a qualidade da 

administração pública estadual através de TI”. 

A ATI é o órgão executor central da política de informática de Governo, apoiando 

tecnicamente a SAD, e suas principais funções são:  

− realização de estudos e prospecção de novas tecnologias e padrões e elaborando 

propostas de normas; 

− coordenação da Gestão de TI, garantindo a governança, através do relacionamento com 

os NSI; e 

− planejamento, estruturação e operação de uma infra-estrutura de serviços e recursos 

compartilhados para uso de todos os órgãos do Governo.  

Na ponta da cadeia, os NSI são responsáveis pela Gestão de TI setorial, realizando o 

planejamento, o controle, a operação e o suporte técnico para os recursos de TI setoriais 

(redes locais, hardware, os sistemas e a equipe técnica. A preocupação essencial dos NSI 

deve ser com o desenvolvimento, manutenção, operação e suporte dos sistemas aplicativos 

específicos do negócio setorial.  

Este modelo é muito semelhante ao modelo desenhado e implementado em 1988. O que é 
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muito diferente agora é a tecnologia disponível de Internet e de telecomunicações. 

1.3.7. Estágio Atual 

A função TI do Governo de Pernambuco encontra-se, hoje, com a implementação do 

Modelo de Informática de Governo, em transição do quarto para o quinto estágio do 

modelo de Galliers e Sutherland.  

Podemos caracterizar claramente a situação da função TI, como estando parte no estágio 4, 

parte no estágio 5.  

O Estágio 4 - Cooperação e Diálogo Democrático, segundo Galliers e Sutherland, tem o 

objetivo de promover a integração, coordenação e controle da função TI. Neste estágio, a 

função TI, até agora centralizada, passará a ter algumas funções descentralizadas. A 

organização passa a ter aproximações à Gestão e Desenvolvimento de SI. Os analistas de 

sistemas passam a se denominar analistas de negócio. Para garantir que as TI funcionam em 

benefício de toda a organização, promove-se a cooperação e o diálogo entre os membros da 

organização e as equipes de trabalho. A atitude dominante é a cooperação, todas as áreas 

trabalham em conjunto para a satisfação dos objetivos organizacionais. 

Mas também já é possível identificar características do Estágio 5 - Oportunidade 

estratégica: A estratégia dominante é procurar oportunidades na utilização estratégica das 

TI de forma a beneficiar de vantagens competitivas para a organização. Esta estratégia 

envolve a percepção do ambiente que envolve a organização. A estrutura não será 

centralizada nem descentralizada, mas sim formada por uma aliança entre as TI e as 

unidades de negócio. Apesar se serem constituídas várias alianças, contendo os planos 

globais da organização, são conduzidas por uma única estratégia. Os sistemas 

descentralizados, mas com coordenação e controle central, estão agora mais orientados para 

o mercado. As TI são utilizadas para aumentar o valor dos produtos e serviços da 

organização. Os comitês e redes passam a ser responsáveis pelo planejamento estratégico 

do SI, que pode ser aplicado a toda a organização ou, individualmente, a unidades de 

negócio. As TI deixam de ser apenas um instrumento de suporte e de fornecimento de 

serviços para passar a ser parte integrante do sucesso operacional da organização.  

1.3.8. Vantagens do Modelo de TI do Governo de Pernambuco 

Dentre as principais vantagens do modelo de informática do Governo de Pernambuco, 

podemos destacar : 
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• Eleva o papel e o valor da função TI no Governo, como um todo, definindo e 

tratando a TI de forma estratégica; 

• Descentraliza as funções de desenvolvimento e análise de sistemas aplicativos, 

colocando os técnicos de TI, responsáveis por estas funções, mais próximos do 

negócio; 

• Mantém uma infra-estrutura de TI centralizada e compartilhada, com suporte 

especializado e requisitos de segurança e disponibilidade atendidos, tirando esta 

preocupação dos Núcleos Setoriais de Informática, que poderão se dedicar mais às 

aplicações de TI no negócio; 

• Garante uma redução de custos por escala, devido à manutenção de uma infra-

estrutura compartilhada centralizada; e 

• Define uma área dedicada ao relacionamento entre o órgão central (a ATI) e os NSI, 

permitindo uma melhor comunicação e entrosamento. 

1.3.9. Problemas e Dificuldades do Modelo de TI do Governo de Pernambuco 

Através de um questionário (GUIMARÃES, 2007), aplicado em janeiro de 2007, alguns 

stakeholders do processo de implementação do modelo de informática, identificaram os 

seguintes principais problemas: 

• Alta complexidade do modelo, especialmente no relacionamento entre as estruturas 

setoriais e a estrutura central; 

• Baixo patrocínio por parte da alta gestão do Governo; 

• Nível de implantação do modelo ainda é muito baixo, especialmente nas Secretarias 

menos desenvolvidas em TI; 

• Dificuldades em montar um quadro próprio mínimo de gestores e técnicos de TI; 

• Falta de visão dos gestores quanto ao alinhamento do orçamento de TIC e a 

liberação de programação financeira, para atender as ações estratégicas; 

• O modelo de Governança não foi definido e necessita de regulamentação; 

• Não existe um padrão e normas de arquitetura para a interoperabilidade de sistemas 

e dados, deixando a alta direçao do Governo desprovido de informações 

consolidadas e integradas; 

• Baixa alocação de Recursos Humanos e Financeiros para implantação dos NSI’s; 
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• Baixíssima, praticamente nula, a participação dos agentes envolvidos. Foi uma 

decisão de cima para baixo; e 

• Número pequeno de representantes das Secretarias de Governo no Conselho de 

Informática. 

1.3.10. Ações Necessárias para Melhoria do Modelo e da sua Implementação 

Naquele mesmo artigo (GUIMARÃES, 2007), foram apresentadas sugestões de ações e 

estratégias para a melhoria do modelo e para que se obtivesse a efetiva consolidação 

institucional do modelo no Governo, principalmente considerando-se a mudança na gestão. 

Foram listadas as seguintes sugestões: 

• Destacar e formalizar o modelo de Governança de TI;  

• Investir na comunicação e na discussão de temas mais polêmicos, dando 

conhecimento ao corpo e à alta direção do Governo do modelo de Gestão de TI em 

implementação; 

• Construção coletiva imediata de normas e padrões, viabilizando o funcionamento 

mais ágil do modelo, garantindo que os processos, atividades, equipamentos e 

sistemas se desenvolvam dentro de um mesmo padrão;  

• Ampliar a participação de Secretarias no Conselho de TIC do Governo, de forma a 

disseminar mais os conceitos e práticas defendidos pelo modelo, além de reduzir o 

desnivelamento entre os setores do Governo, quanto ao uso e importância de TI; e 

• Definir e implementar rapidamente uma arquitetura e um padrão de sistemas, 

serviços e dados que permita a interoperabilidade e integração de funções e 

aplicações, buscando viabilizar a construção de sistemas e aplicações de apoio à 

decisão estratégica do Governo e aplicações para a prestação de serviços completos 

ao cidadão. 

1.4. Objetivo do Estudo 

Este estudo se concentra neste último item e tem como objetivo geral:  

Definir uma Arquitetura de Sistemas de Informação e uma estratégia de 

implementá-la, que permita a construção de aplicações que integrem informações de 

diversos sistemas e bases de dados, de diferentes órgãos integrantes do Poder 

Executivo Estadual e de outros poderes e instâncias Federal e Municipais, para uso 
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da alta cúpula de Governo e para prestação de serviços ao cidadão, sem que isto 

venha a diminuir a eficácia e eficiência da produção de aplicações nos Núcleos 

Setoriais de Informática e nos Núcleos de Informática dos órgãos da administração 

indireta.  

1.4.1. Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos desta pesquisa, apresentam-se: 

Recolher o máximo de conhecimento sobre as Arquiteturas de Sistemas de Informação e 

sobre as Arquiteturas de Software, bem como de suas experiências de implantação e uso, de 

modo a reduzir os riscos inerentes à implementação de novas Arquiteturas de SI e de 

Software no Governo do estado de Pernambuco; 

Identificar os fatores que devem ser decisivos para a escolha das arquiteturas de SI e de 

software;  

Definir uma arquitetura de sistemas de informação para o Governo; e 

Identificar possíveis dificuldades em um futuro processo de implementação das novas 

arquiteturas e definir ações para minimizar os riscos inerentes. 

1.5. Organização da Dissertação 

Esta dissertação está distribuída em seis capítulos. Este primeiro serve como uma 

introdução, contendo uma breve introdução à problemática do trabalho, abordando os 

modelos de maturidade da função gestão de TI nas organizações, traçando um histórico da 

evolução da função gestão de TI no Governo de Pernambuco e apresentando o objetivo 

deste estudo. Nesta seção, é feita uma apresentação do formato da dissertação. 

No segundo capítulo, é apresentado um resumo de conceitos relacionados ao estudo, 

envolvendo arquiteturas de sistemas de informação e de arquitetura de Tecnologia da 

Informação, bem como de seus componentes. Também é apresentado o conceito de 

Arquitetura de Software e sua evolução ao longo dos últimos 40 anos. Para finalizar a 

revisão conceitual, são apresentados os conceitos de Arquitetura de Software Orientada a 

Serviços (SOA) e de Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM). 

No terceiro capítulo é apresentada uma descrição da organização e metodologia de pesquisa 

utilizada, incluindo a definição da população (universo da pesquisa) e da amostra. 

Apresenta-se os Participantes do Estudo, os instrumentos de medida utilizados (entrevistas, 

estruturadas ou não, questionários; testes; escalas; observação); descrição do processo de 
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coleta dos dados: como (em grupo); por quem (o próprio pesquisador, equipe treinada ou 

outro(s)); quando (período). Também é descrito o processo de tratamento e análise dos 

dados. Finalmente, neste terceiro capítulo, são apresentadas as Limitações do Método 

(Estudo).  

O quarto capítulo apresenta um panorama do ambiente para a implementação de uma ASI 

para o Governo de Pernambuco, bem como os requisitos da arquitetura a ser implementada: 

a realidade do ambiente de TI do Governo de Pernambuco, iniciando por uma descrição da 

organização e sua complexidade, passando pela realidade institucional da TI no Governo, 

descrevendo o mapeamento dos sistemas de informação do Governo, os esforços já 

realizados para integração de sistemas, e, finalmente, destacando a importância da 

Governança de TI para o Governo e para a implantação de uma arquitetura de sistemas 

corporativa no Governo do Estado de Pernambuco.  

O produto principal deste estudo é apresentado no capítulo 5. Nele é apresentada a 

arquitetura de sistemas de informação a ser implementada na Administração Pública 

Estadual (APE) de Pernambuco, que, por sua vez, é composta pelos órgãos da 

administração direta (Gabinete do Governador, Secretarias e Secretarias Especiais) e da 

administração indireta (órgãos vinculados às secretarias de estado, que podem ser 

autarquias, empresas públicas, empresas de economia mista e fundações) do Poder 

Executivo Estadual. 

Finalmente, no capítulo 6, são tecidos comentários a respeito do produto do estudo, com 

conclusão e próximos estudos a serem realizados. 
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CAPÍTULO 2 

2. BASE CONCEITUAL 

Neste capítulo é apresentada a base conceitual que subsidiou a realização deste estudo.  

2.1. Sistemas de informações 

Informação é aquele conjunto de dados que, quando fornecido adequadamente e no tempo 

correto, melhora o conhecimento da pessoa que o recebe, ficando a mesma mais habilitada 

a desenvolver determinada atividade ou a tomar determinada decisão (GALLIERS 1987 p. 

4). 

A informação é um dos recursos cuja gestão e aproveitamento mais influencia o sucesso 

das organizações, destacando-se que todas possuem um SI com o propósito de as auxiliar 

no cumprimento da sua missão (AMARAL 1994). 

Para que a informação seja acessível e útil para aqueles que a querem utilizar, incluindo 

gestores, funcionários, clientes e cidadãos, é necessário que exista um Sistema de 

Informação (SI), que reúne, guarda, processa e faculta informação relevante para a 

organização (ou sociedade). Um SI é um sistema de atividade humana (social) que pode 

envolver ou não a utilização de computadores (BUCKINGHAN et al. 1987 p. 18). 

Stair (1998) define que um sistema de informação (SI) é um conjunto integrado de recursos 

(humanos e tecnológicos), cujo objetivo é satisfazer adequadamente a totalidade das 

necessidades de informação de uma organização e os respectivos processos de negócio. 

Definição similar é feita por O'Brien (2003) que diz que um SI é um conjunto organizado 

de pessoas, hardware e software que coleta, transforma e dissemina informações em uma 

organização ou em uma comunidade.  

A perspectiva dos sistemas de informação (SI), inicialmente utilizando o computador como 

ferramenta para fornecimento de dados objetivando a rapidez das tarefas rotineiras, evolui 

hoje para uma perspectiva de negócios, ampliando as exigências dadas aos SI, 

possibilitadas pelas tecnologias disponibilizadas e pelos avanços específicos em hardware e 

software. 

2.2. Arquiteturas de Sistemas de Informação (ASI) 

No final dos anos 80, o termo arquitetura, vinculado à área de hardware, passa a ser 

utilizado na área de software (Zachman, 1987) e (Richardson et al., 1990), considerando 
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toda a estrutura dos sistemas de informação (SI), desde o planejamento estratégico até o 

armazenamento de dados. 

Associada à evolução do termo arquitetura, uma série de interpretações começa a surgir e a 

arquitetura passa a ser considerada em quatro visões básicas: arquitetura de dados; 

arquitetura tecnológica (Laudon & Laudon, 1996); arquitetura voltada para os negócios 

(Cook, 1996); e arquitetura abrangente, refletindo conceitos abordados em várias pesquisas. 

Neste estudo, o conceito de arquitetura de sistemas de informação (ASI) considerado é o 

mais abrangente, que coloca ASI como o estabelecimento de um conjunto de elementos 

cuja finalidade é proporcionar um mapeamento da organização no tocante aos elementos 

envolvidos com o processo de desenvolvimento/implantação de SI (ZACHMAN 1987; 

TAIT et al. 1999).  

Neste conceito, também, destaca-se a necessária integração entre a visão organizacional, os 

sistemas de informação e a tecnologia de informação. Esta integração de visões, ao fazer 

parte de uma ASI, conforme colocado em Tait (1994), contribui para o desenvolvimento e 

uso adequado dos sistemas de informação. 

Na verdade, visto desta forma, este conceito se confunde com o conceito de Arquitetura 

de TI, que é entendida como o conjunto de informações, modelo de processos de negócios, 

modelos de dados e toda infraestrutura tecnológica necessária para suportar os fluxos de 

informação em uma organização (GARCIA, 2005).  

A ASI possibilita como contribuições básicas: aprimorar as atividades do planejamento 

estratégico de sistemas de informação; melhorar o desenvolvimento de sistemas de 

informação computadorizados; racionalizar a execução das atividades; economizar tempo; 

estabelecer ordem e controle no investimento de recursos de SI; definir e interrelacionar 

dados; fornecer clareza para a comunicação entre os membros da organização; permitir 

melhorar e integrar ferramentas e metodologias de desenvolvimento de software; 

estabelecer credibilidade e confiança no investimento de recursos do sistema; fornecer 

condições para aumentar a vantagem competitiva (ASI setor público). 

Em trabalho de Zachman  de 1998, o conceituado autor considera que toda organização que 

pretende ter sucesso na era da informação deve ter em mente a elaboração de uma ASI. 

2.2.1. Modelos de ASI 

A Dra. Tânia Tait (2000), em sua tese de doutorado em Engenharia de Produção, realizou 
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um estudo dos modelos de ASI existentes e propôs um modelo de ASI específico para o 

setor público. A seguir fazemos um breve registro dos modelos de ASI estudados por 

aquela autora e que foram selecionados com base na visão de ASI abrangente, que 

encampa, pelo menos, aspectos organizacionais, de negócios e de sistemas. 

a) Estrutura de Zachman 

A estrutura de ASI proposta por Zachman (Zachman, 1987) fornece uma estrutura básica de 

representações de arquitetura de sistemas de informações na organização em três 

perspectivas: dados, funções e redes, de acordo com a tabela 2. 

 
CAMADAS / 
VISÕES 

DADOS FUNÇÕES REDES 

OBJETIVOS/ 
ESCOPO 

Lista de coisas 
importantes para o 
negócio. Entidades 
conceituais. 

Lista de funções de 
negócio 

Lista de locações em 
que o negócio opera. 

MODELO 
CORPORATIVO 

Modelo semântico 
E-R 

Modelos de 
Processos de 
negócio – Fluxos de 
processos 

Sistema de logística 
do negócio 

MODELO DE SI Modelo Lógico de 
Dados – MER 

Arquiteturas das 
Aplicações – DFD 

Arquitetura de 
Distribuição de 
Sistemas - Nós 

MODELO DE TI Modelo Físico de 
Dados – banco de 
dados 

Diagrama de 
Módulos do Sistema 

Arquitetura 
Tecnológica 

COMPONENTES Definição de dados 
(dicionário de 
dados) 

Programas Arquitetura de rede 

Tabela 2 – Estrutura do Modelo de Zachman (1987). 
 
A estrutura de Zachman foi complementada por Sowa e Zachman (1992), acrescentando as 

dimensões de pessoas, tempo e motivação. 

A estrutura de Zachman fornece uma forma de ver um sistema de diferentes perspectivas e 

como elas estão relacionadas e considera como finalidade de uma ASI, a demonstração de 

como tudo funciona em conjunto (Sowa & Zachman, 1992). 

A estrutura apresenta os elementos: escopo, modelo de negócios da empresa; modelo de 

sistema; modelo de tecnologia e componentes. 

Torna-se conveniente ressaltar que a estrutura original era composta dos três 
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primeiros elementos (dados, função e rede) e que foram acrescidas as visões de Pesoas, 

Tempo e motivação (quem, quando e porque) em pesquisa posterior (Sowa & Zachman, 

1992). 

b) Modelo de Gifford 

Gifford (1992) propõe uma ASI que aplique a plataforma de hardware adequada à atividade 

dos negócios, formada por três dimensões: os componentes; o ciclo de desenvolvimento e a 

correlação entre as várias plataformas, conforme pode ser observado na Tabela 3, a seguir. 

 
Fase do Ciclo de  
desenvolvimento 
de Sistemas / 
Componentes 

Dados Funções Rede Hardware 

Planejamento Missão, Visão, 
estratégia 
Modelo 
semântico 

Organograma Prédios CPD ou 
datacenters 

Análise MER DFD Mapa da rede Descrição do 
hardware 

Projeto DER DFD estendido Nós e protocolos 
de comunicação  

Plantas de 
hardware 

Implementação Banco de dados Definição de 
programas 

regras de tráfego 
e segurança 

Controle de 
configuração 

Suporte Versionamento e 
scripts de 
atualização 

Versionamento e 
atualização de 
documentação de 
sistemas 

Controle de 
mudança e de 
qualidade 

Controle de 
mudanças 

Tabela 3 - Modelo Conceitual de uma estrutura organizacional de um SI (Gifford, 1992). 
 
Dentro dos componentes devem ser modelados: os dados (pelos uso de Diagrama Entidade-

Relacionamento - DER) e funções, associados ao hardware necessário. 

O ciclo de vida é dividido nas fases de: planejamento (definição do escopo e objetivos); 

análise (determinação e organização dos requisitos); projeto (detalhamento dos resultados e 

verificação da consistência) e implementação e suporte. 

A correlação entre as várias plataformas envolve o hardware, o sistema operacional, os 

protocolos de comunicação de dados e, as ferramentas de aplicações e de bancos de dados. 

c) Arquitetura ARIS 

A arquitetura ARIS (Architecture of Integrated Information Systems) constitui uma 

estrutura na qual SI integrados possam ser desenvolvidos, otimizados e convertidos em 

implementações técnicas EDP (Electronic Data Processing ) (Scheer,1992). 
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Funções, organização, dados e controle compõem a arquitetura ARIS, conforme mostra a 

Figura 4 abaixo. 

 
Figura 4 - Arquitetura ARIS (Adaptado de Scheer, 1992). 

O modelo da cadeia de processos (Visão de Controle) é tomado como ponto inicial para o 

desenvolvimento da arquitetura. Os elementos de uma cadeia de processo são os processos 

individuais. 

As funções descrevem o processo de transformação da informação, ou seja, a 

transformação dos dados de entrada em dados de saída. As funções são consideradas do 

ponto de vista de sua estrutura de função, sua seqüência de processamento e seu suporte, 

usando modelos de decisão. 

A arquitetura ARIS usa como modelo para a modelagem dos dados, a abordagem ERM 

(entidade-relacionamento) estendido (CHEN 1976). 

d) Arquitetura IFIP.WG 

Uma metodologia abrangente para desenvolvimento de sistemas de informação, descrita na 

forma de modelo de informação, é apresentada por Olle e outros (Scheer, 1992). Os sete 

autores da investigação são membros do IFIP (International Federation for Information 

Processing). 
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A metodologia desenvolvida corresponde ao termo arquitetura como é utilizado na 

arquitetura ARIS e é descrita com o auxílio do modelo E-R. 

A metodologia IFIP consiste de dois componentes fundamentais: as perspectivas e os níveis 

de um ciclo de vida de um SI. As visões são diferenciadas em: orientada a dados, orientada 

a processos e orientada a procedimentos. A criação destas visões é baseada em métodos 

conhecidos de desenvolvimento de sistemas de informação. 

Nesta metodologia, três estágios no processo de desenvolvimento de SI foram selecionados: 

planejamento de SI, análise de negócios e projeto de sistemas. A arquitetura IFIP não 

apresenta visão da organização, não apresenta a fase de implementação e nem a visão de 

controle, como é feito pela arquitetura ARIS. Trata os elementos dados, processos e 

procedimentos relacionados na empresa. A Figura 5 mostra a síntese da arquitetura IFIP. 

 
Figura 5 – Visões da Arquitetura IFIP 

 
e) Arquitetura CIM-OSA 

A arquitetura CIM-OSA combina questões metodológicas gerais de SI e aspectos 

específicos de aplicações CIM (Computer Integrated Manufacturing), voltadas para 

fábricas e manufaturas. Trabalha com as visões de organização, recurso, informação e 

função, conforme mostra a Figura 6. 

Segundo Kosanke e Klevers (1990), a meta do CIM-OSA é fornecer uma arquitetura de 

sistema aberto (OSA - Open System Architecture) que cubra todas as necessidades de 

informação interna e externa em uma empresa de manufatura, incluindo relações com 

fornecedores, fregueses, agências governamentais e serviços similares. 
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Figura 6 - Visão da estrutura CIM-OSA (Adaptado de Kosanke & Klevers, 1990). 

Assim, os sistemas CIM desenvolvidos e construídos de acordo com o CIM-OSA 

suportarão todos os níveis de gerenciamento em seu planejamento estratégico, tático e 

operacional, bem como a operação direta de projeto do produto, manufatura etc. 

Suportarão, ainda, os processos de tomada de decisão pelo fornecimento de informação 

necessária e permitirão a simulação de alternativas e a otimização de soluções, antes da 

implementação. 

f) ASI simplificada (TAIT 1994) 

Partindo da necessidade de uma ASI e do conjunto de elementos envolvidos na discussão 

da mesma, foi proposta uma estrutura simplificada de ASI para qualquer organização, 

independente do porte, do ramo de atividade e dos tipos de sistemas existentes. 

Para se chegar a esta proposta partiu-se da premissa de que uma ASI deve combinar três 

componentes básicos: organização, sistemas e tecnologia, extensiva à inclusão de negócios 

e usuários. 

Assim, esta estrutura se apresenta em cinco níveis: visão da organização; visão dos 

negócios; visão dos sistemas; visão da tecnologia e visão dos usuários, conforme mostra a 

Figura 7. 
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Figura 7 - Visões de uma ASI (Tait, 1994). 

Esta figura deve ser observada a partir do primeiro elemento, a organização, que engloba 

todos os demais elementos: os negócios, os sistemas, a tecnologia e os usuários, que se 

interrelacionam. 

A visão da organização exige que se tenham definidos os seus elementos componentes: a 

missão, estratégia e metas. Também, a estrutura administrativa, englobando a centralização 

e a descentralização das atividades e tarefas, e a integração dos sistemas devem ser 

mostradas. Esta visão se compõe de, basicamente, três elementos: o escopo de negócios, a 

estrutura administrativa e a integração dos sistemas. 

O planejamento de negócios, o segundo elemento componente da estrutura de ASI, deve ser 

efetuado, considerando a globalização dos mercados, os ciclos de desenvolvimento de 

produtos e as rápidas mudanças organizacionais. 

De modo geral, os elementos a serem estabelecidos na questão dos negócios envolvem: a 

legislação e as restrições governamentais; a ligação dos negócios com SI; o escopo dos 

negócios; a satisfação dos clientes; o Planejamento Estratégico; o gerenciamento; o 

relacionamento com o ambiente externo; as responsabilidades, oportunidades e regras; o 

processo de tomada de decisão, entre outros relacionados aos negócios das empresas. 

Como terceiro elemento, tem-se os sistemas, que envolvem o gerenciamento de negócios 

para desenvolvimento de SI, a interação entre usuário e pessoal de SI; os tipos de dados 

Organização 

Negócios 

Sistemas 

Tecnologia 

Usuários 
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existentes na empresa; a integração de sistemas; “software” e “hardware” existentes; a 

questão dos sistemas interorganizacionais, entre outros. Os elementos componentes da 

visão dos sistemas podem ser agrupados em: dados, recursos, ciclo de vida, Planejamento 

Estratégico de Sistemas de Informação (PESI), Sistemas Interorganizacionais (SIO) e 

metodologias de planejamento e desenvolvimento de sistemas. Inclusive, pesquisas com 

relação ao desenvolvimento de sistemas envolvem a necessidade, para redução de custos e 

tempo, de distribuir partes do desenvolvimento de software entre vários desenvolvedores, 

que trabalham em paralelo em locais geográficos dispersos. 

O quarto elemento, a tecnologia de informação (TI), trata da determinação das políticas e 

regras para o uso de TI na empresa, tanto a curto como a longo prazo; as tecnologias 

disponíveis; as ferramentas de ‘hardware’ e ‘software’; os fatores ambientais e os recursos 

humanos. 

Por último, mas integrado em todas as visões de ASI, deve ser discutida a figura do usuário, 

considerada vital para o planejamento, desenvolvimento e utilização dos SI. Podem ser 

considerados como usuários: funcionários, gerentes, clientes, fornecedores, ou seja, todos 

os indivíduos que fazem uso do sistema, em qualquer nível de atuação. Basicamente na 

questão do usuário, devem ser estabelecidos os seguintes pontos: 

• o tipo de usuário existente na empresa e no ambiente externo; 

• a reação do usuário frente aos novos SI e às novas tecnologias; 

• o nível de participação do usuário nas várias etapas de planejamento e 

desenvolvimento de sistemas; 

• a forma de tratamento dada pela organização aos usuários; 

• o tipo de treinamento necessário. 

Estes pontos podem ser agrupados em quatro preocupações: motivação, resistência, 

tecnologia disponível e treinamento. 

A contribuição dessa ASI, corretamente chamada simplificada, por carecer de aplicação 

prática para avaliação e complementação e, por não se apresentar como uma metodologia, 

se dá, precisamente, na ligação que faz entre todos os elementos envolvidos no 

desenvolvimento de um software. Essa ASI não focaliza somente em tecnologia ou em 

dados, avança, quando trata, em um mesmo grau de importância, todos os seus 

componentes (Tait, 1996B), conforme já mostrado na Figura 7. 
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g) Modelo S-PRISMA 

Godoy (1996) apresenta uma ferramenta de uma arquitetura de sistemas de informação para 

integrar os planejamentos estratégicos de negócios, tecnologia e sistemas de informação, 

chamada S-PRISMA (Strategic Planning integRation through an Informations SysteM 

Architecture). 

 

Figura 8 - Diagrama da arquitetura S-PRISMA. 

De acordo com o autor (Godoy, 1996), o S-PRISMA foi construído norteado na integração 

dos planejamentos estratégicos e das metodologias e na visão holística da organização, 

conforme pode ser observado na Figura 8. 
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Na parte interna pode ser observado o triângulo de integração dos planejamentos de 

negócios (PEN), de sistemas de informação (PESI) e de tecnologia de informação (PETI). 

A parte externa destaca as entidades que interagem em suas atividades de negócios. 

O S-PRISMA trabalha com 19 metodologias de planejamento e desenvolvimento de 

sistemas, entre elas: Linkage Analysis Planning; Business System Plan; Fatores Críticos de 

Sucesso; Entidade-Relacionamento; Reengenharia de Processos etc. 

O ciclo de vida do S-PRISMA é composto das seguintes etapas: 

1. Estabelecimento de contatos e condições iniciais; 

2. Revisando os objetivos globais e as forças na indústria; 

3. Análise do ambiente interno da empresa; 

4. Elaboração de cenários estratégicos; 

5. Identificação dos processos; 

6. Reestruturação dos processos - Implementação das estratégias 

7. Avaliação dos resultados 

As principais visões do modelo consistem de: visão de estratégia; visão de processos; visão 

de tecnologia; visão de estrutura; visão de pessoas; visão de cultura e visão de sistemas. 

Estas visões são configuradas nas telas do S-PRISMA. O S-PRISMA apresenta o nível 

estratégico da ASI. 

h) Estrutura de Arquitetura de Empresa 

A estrutura elaborada para o departamento de defesa norte-americano, por Christensen 

(1999) tem como princípios chaves: possuir uma perspectiva de empresa; estabelecer uma 

arquitetura comum e simples; assegurar que a estrutura seja abrangente e totalmente 

integrada; direcionar múltiplas visões: missão, operacional, sistemas e técnica; fornecer 

ferramentas de suporte e repositório. 

Para atender estes princípios apresenta a estrutura, na Figura 9.  
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Figura 9 - Estrutura de arquitetura de empresa. (Adaptado de Christensen, 1999) 

As metas da estrutura são: alinhar as capacidades com o requisitos através das 4 visões 

colocadas; priorizar orçamentos e recursos com total interdependência; estabelecer 

mecanismos efetivos de gerenciamento de desempenho e governo.  

A estrutura apresentada tem uma preocupação com questões de redes e distribuição das 

informações. 

2.2.2. Modelo proposto por Tait (2000) para uma Organização Pública 

Após estudar os modelos citados no tópico anterior, Tait propôs um modelo específico de 

ASI para organizações públicas.  

O modelo de ASI proposto por Tait (2000) está baseado na integração da visão 

organizacional, negócios, sistemas de informação, tecnologia de informação e usuários, que 

configurados para a estrutura pública, tornam-se em: estrutura governamental, serviços 

públicos, sistemas de informação, tecnologia de informação e usuários, como pode ser 

visualizado na Figura 10. 
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Figura 10 – Modelo de ASI para a Estrutura Pública (TAIT, 2000) 

Ao considerar estes cinco elementos, este modelo proposto de ASI propicia o conhecimento 

da realidade da estrutura existente, viabilizando o planejamento de SI baseado no modelo. 

A estrutura governamental aparece, como uma base de sustentação aos outros componentes 

do modelo. Ou seja, dela saem as políticas e necessidades do governo e a ela são 

direcionados os resultados das políticas adotadas. 

Os sistemas de informação e a tecnologia de informação são vinculados entre si, tanto para 

viabilizar o tratamento, uso e disseminação das informações, como pela questão 

institucional de atendimento aos serviços públicos, considerada a essência dos “negócios” 

governamentais. 

Os usuários (comunidade interna ou usuário interno, comunidade externa ou cidadão), 

enquanto pessoas ou organizações que buscam as informações, fazendo uso dos SI e da 

tecnologia disponível para melhor atender suas necessidades, seja nas tarefas rotineiras, 

seja na busca da informação necessária. 

2.2.3. Considerações sobre os Modelos de ASI 

Considerando o estudo realizado por Tait (2000) que definiu um modelo de ASI para 

organizações públicas, esta dissertação tomará, como base conceitual principal de modelo 

de ASI, a proposta desta autora, apenas fazendo alguns ajustes no tocante aos avanços 

tecnológicos e metodológicos ocorridos nesta década.  



 33 

2.3. Modelo de Dados Corporativo 

Um conceito importante na elaboração de uma arquitetura de SI de uma organização 

complexa é o de modelo de dados corporativo ou modelo de dados canônico.  

Sistemas que trocam dados entre si necessitam de uma semântica comum para se 

entenderem. Compartilhar uma semântica de dados é a chave do sucesso para iniciativas 

SOA, e inclusive para qualquer sistema baseado em mensagens. É o nível mais alto de 

desacoplamento que sistemas podem ter, pois cria uma camada lógica para interagirem. 

Quando um conjunto de programas se comunica, mas não possuem uma semântica 

compartilhada, qualquer outro nível de desacoplamento se torna pouco útil.  

Um modelo de dados canônico corporativo não é um framework de persistência, uma 

ferramenta, ou um sistema de armazenamento. Ele é um modelo lógico de dados que deve 

ser utilizado para as comunicações e mensagens entre sistemas. Funciona como uma língua 

franca entre as aplicações. A Figura 11 apresenta as duas situações em relação ao número 

de pontos de transformação, com e sem modelo canônico. 

Ponto de Transformação 

necessária para uma Integração

Modelo

Canônico

 

Figura 11 – pontos de transformação e modelos canônicos 

Ao utilizar um modelo canônico, o número de transformações que deveria existir entre 

sistemas é reduzido radicalmente.  Cada sistema, só precisa se preocupar em transformar 

suas mensagens para um único formato, e então trocar mensagens com outros sistemas que 

estejam de acordo com esse formato. Sem um modelo canônico a quantidade de 

transformações cresce e se torna extremamente complexa de gerenciar. 
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Além de a organização poder criar seu modelo canônico, existem modelos já desenvolvidos 

ou Modelos de Informação de Referência (RIM – Reference Information Model) para 

algumas áreas específicas como, por exemplo, empresas de transporte, operadoras de 

telecomunicação e empresas do ramo de saúde. 

Um Modelo Canônico pode ser criado utilizando-se qualquer ferramenta para modelagem 

de entidades de dados como MER (Modelo Entidade-Relacionamento) ou Linguagem de 

Modelagem Unificada - UML (Unified Modeling Language). 

2.4. Arquitetura de software 

A arquitetura de software de um sistema computacional é a estrutura do sistema que 

compreende elementos de software, as propriedades externamente visíveis desses 

elementos, e o relacionamento entre eles. Ou seja, arquitetura são modelos e padrões que 

permitem documentar, facilitar o entendimento e direcionar as diversas dimensões da 

construção das aplicações, como, por exemplo, a localização e armazenamento dos dados, 

os mecanismos com que os usuários interagem com os sistemas e como os programas se 

conversam (BENEDETE, 2007).  

A arquitetura de software é a estrutura de um programa ou sistema, seus relacionamentos e 

os princípios que guiam o seu projeto e a sua evolu;áo no tempo (GARLAN, 1995). 

Por ser uma área central na construção de SI, os pesquisadores de ciência da computação 

tem buscado definir as melhores práticas de desenvolvimento de software. Devido ao 

aumento constante da complexidade dos SI, os analistas e engenheiros de sistemas 

procuraram desenvolver formas de estruturar e documentar a interligação entre os diversos 

componentes de software. A esta estruturação dá-se o nome de arquitetura (BASS & 

KAZMAN, 2003). 

Uma arquitetura de software se preocupa com os aspectos mais gerais dos diferentes tipos 

de componentes de software utilizados numa organização, e com suas formas de interação 

(GARLAN et al., 1997).  

2.5. Sistemas de Informação e a evolução das arquiteturas de software 

A evolução das arquitetura de software pode ser vista como fruto da necessidade de adaptar 

os SI aos novos desafios e mudanças que surgiram, conforme a figura 12.  
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Figura 12: Evolução das arquiteturas de software (Adaptado de HP, 2004) 

 
O surgimento de uma arquitetura não fez com que outra arquitetura deixasse de ser usada 

imediatamente. O declínio do uso de uma arquitetura é lento, pois as empresas não estão 

dispostas ou não têm recursos para mudar seus sistemas a cada 5 anos (tempo médio entre o 

surgimento de uma nova arquitetura), e geralmente a transição entre duas arquiteturas não é 

simples (GOMES, 2005). A prova disso é que todas as arquiteturas aqui apresentadas são 

utilizadas até hoje de uma forma ou de outra por empresas de todos os portes (O'BRIEN, 

2003). 

2.5.1. Arquitetura baseada em Mainframes  

Os sistemas baseados em mainframes, adotados a partir do final dos anos 60, constituiram a 

primeira arquitetura utilizada largamente pelas empresas. O uso de computadores, naquela 

época, estava relacionado à automatização de rotinas repetitivas e armazenamento de 

grande volume de dados. Toda a arquitetura era baseada em um computador central, que 

provia informações para terminais que não tinham qualquer poder de processamento, 

limitando significativamente a manipulação de dados pelos usuários (GOMES, 2005). 

A TI era toda centralizada e afastada dos usuários. Raramente os centros de processamento 
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de dados (como eram chamadas as áreas de TI das empresas) conseguiam fornecer as 

informações requeridas pelos usuários com a rapidez necessária, seja por estarem quase 

sempre sobrecarregados (já que todo processamento estava centralizado em suas mãos), 

seja por estarem isolados do restante da empresa e sem uma compreensão real dos aspectos 

essenciais do negócio. Para completar o quadro, o custo e o tempo necessários para a 

preparação dos programas, processamento, e extração de dados era muito alto (O'BRIEN, 

2003). 

A arquitetura dos sistemas era dividida em programas, de acordo com as funções do 

sistema. Utilizava-se programação estruturada, que organizava os códigos dos programas, 

separando-os em sub-rotinas, que eram chamadas e retornavam para o ponto de chamada. O 

código objeto era monolítico e o tratamento das informações dos arquivos do sistema era 

gerenciado pelo próprio programa, não existindo um Sistema Gerenciador de Banco de 

Dados (SGBD). 

Depois surgiu a tecnologia dos SGBD que retirou, dos programas e sistemas, o tratamento 

de questões relacionadas à integridade, indexação e segurança dos dados, simplificando um 

pouco o desenvolvimento de sistemas e separando a camada de dados da camada de 

funções. Mas esta arquitetura não resolvia a questão do reuso de componentes de software, 

já que os sistemas eram ainda monolíticos. Apenas poucas rotinas eram reutilizadas por 

mais de um programa.    

2.5.2. Sistemas monolíticos utilizando BD em Microcomputadores 

Com o advento dos microcomputadores ou PC (Personal Computer) e das redes locais, os 

diversos setores de uma empresa perceberam que podiam armazenar informações 

relevantes nestes computadores de menor porte e, portanto, não depender mais dos 

mainframes, pelo menos para pequenos volumes de dados. Surgiram os primeiros bancos 

de dados para PC. Entretanto, os PC, como forma de armazenar os dados corporativos das 

empresas, apresentavam diversas desvantagens. Os gerentes perceberam que muitas vezes a 

mesma informação era armazenada várias vezes, em departamentos diferentes, gerando 

inconsistências e um retrabalho desnecessário. Da mesma forma, como os dados estavam 

descentralizados e em formatos diferentes, era difícil gerar consultas consolidadas. Por fim, 

devido à perda de dados e limitações dos programas de escritório e do próprio PC, ficou 

claro para as empresas que armazenar grandes volumes de dados em planilhas e bancos de 
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dados locais era impraticável (O'BRIEN, 2003). Além disso, com o surgimento dos 

servidores de redes locais, os programas precisavam ser construídos de forma diferente, 

com uma parte deles rodando no servidor, onde estavam os dados e os controles de 

sequência e outra parte rodando nos microcomputadores, aproveitando o seu pequeno poder 

de processamento local. 

2.5.3. Arquitetura Cliente/Servidor 

Foi nesse momento que surgiu a arquitetura cliente-servidor. Quem praticamente delineou 

esta nova arquitetura foram os bancos de dados relacionais, ou SGBDs relacionais. Com 

isso, a capacidade de manipulação da informação foi aumentada sobremaneira, 

principalmente através da criação de linguagens de recuperação de dados, tal como SQL 

(Structured Query Language) (GOMES, 2005).  

Cliente-servidor é um modelo computacional que separa clientes e servidores, sendo 

interligados entre si geralmente utilizando-se uma rede de computadores. Cada instância de 

um cliente pode enviar requisições de dado para algum dos servidores conectados e esperar 

pela resposta. Por sua vez, algum dos servidores disponíveis pode aceitar tais requisições, 

processá-las e retornar o resultado para o cliente (wikipédia). 

Esta arquitetura era baseada em computadores de maior porte que os PC (os chamados 

servidores), onde sistemas gerenciadores de banco de dados (SGBD) armazenavam e 

gerenciavam os dados armazenados, atendendo a solicitações encaminhadas pelos 

programas que rodavam em computadores de menor porte (os chamados clientes), que 

geralmente eram os mesmos PC que executavam os pacotes de escritórios (GOMES, 2005).  

Com a arquitetura cliente/servidor, foi possível criar, por exemplo, softwares complexos, 

como os ERP (Enterprise Resource Planing), destinados à integração de diferentes sistemas 

de informação corporativos (O´BRIEN, 2003). 

Entretanto, o custo para implementar mudanças de versão nos sistemas que utilizam essa 

arquitetura é muito grande, principalmente em redes com número de estações muito 

grandes, pois exigem a instalação de versão em cada estação, de forma sincronizada com a 

versão do servidor. 

Outro fator que limita essa arquitetura é que ela foi desenhada para ser executada em redes 

locais, apresentando dificuldades para acesso aos sistemas nessa plataforma, a partir de 

ambiente externo à organização, ou até mesmo na mesma organização, porém em outro 
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prédio, distante mais de 3 Km do prédio onde o servidor operava. Isto representava um 

problema para interconectar a empresa e seus parceiros, clientes, fornecedores, etc.  

Dessa forma, na metade da década de noventa, os cientistas de computação perceberam que 

era necessário desenvolver novas arquiteturas que pudessem melhorar a comunicação entre 

empresas. 

2.5.4. A Internet e a Arquitetura em n-Camadas 

Com o advento da World Wide Web (WWW ou Web), no início dos anos 90, as 

organizações encontraram nos protocolos abertos uma nova forma de disponibilizar seus 

sistemas e serviços. Várias empresas perceberam que a Internet podia se tornar um canal de 

intercâmbio de informações com seus clientes e fornecedores (GOMES, 2005).  

Ao mesmo tempo, os desenvolvedores de software perceberam o imenso potencial dos 

navegadores ou browsers, tais como Netscape, Internet Explorer, Opera e Mozilla. Estes 

navegadores permitiam que desenvolvessem um novo tipo de sistema, onde qualquer 

computador, em qualquer parte do mundo, com qualquer sistema operacional que 

suportasse os padrões da Web, podia acessar os aplicativos corporativos que, antes, tinham 

que ser instalados em cada estação de trabalho, e adaptados para cada tipo de sistema 

operacional. 

Essa nova arquitetura era capaz de reduzir o custo total de manutenção dos sistemas cliente/ 

servidor, além de aumentar significativamente a flexibilidade do processamento e acesso a 

informações. Com isso, possibilitava um ajuste mais rápido das empresas às novas 

necessidades de negócio que porventura surgissem (O´BRIEN, 2003 pg.81). 

As primeiras aplicações para Web utilizavam um modelo similar ao cliente-servidor 

original. No entanto, o cliente era, agora, o próprio navegador da Web. Uma aplicação, 

sendo executada num servidor da Internet, se comunicava com o banco de dados, que podia 

estar ou não no mesmo computador. A aplicação enviava as solicitações do cliente para o 

banco de dados, e passava os dados que eram recuperados do SGBD (Sistema Gerenciador 

de Banco de Dados), no formato padrão HTML, para o navegador.  

Nesse tipo de arquitetura, havia agora 3 camadas: o navegador, que implementava a 

interface com o usuário; o programa que acessava ou solicitava a gravação dos dados no 

SGBD; e o próprio SGBD. Assim, buscava-se separar o acesso ao banco de dados e o 

processamento das regras de negócio embutidas no sistema da interface visual (também 
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chamada front-end). Os ganhos de escalabilidade, flexibilidade e a otimização de recursos 

computacionais obtidos com essa arquitetura motivaram os desenvolvedores a ir além das 

três camadas. A idéia era que houvesse várias camadas de software, cada qual responsável e 

especializada por uma função no SI: uma camada iria montar a página a ser enviada ao 

navegador, outra iria se preocupar exclusivamente com algumas das regras de negócio, e 

assim por diante (O´BRIEN, 2003). 

2.5.5. Arquitetura Baseada em Componentes 

Dentro do modelo de várias camadas, a arquitetura baseada em componentes tem se 

destacado, sendo bem similar à arquitetura orientada a serviços que será vista a seguir. 

Basicamente, a arquitetura baseada em componentes procura subdividir e organizar as 

aplicações em componentes, que são pequenos programas executáveis que têm uma 

interface pública que pode ser acessada por outros componentes. Um dos objetivos desta 

arquitetura é tentar aproximar os componentes do SI aos modelos lógicos orientados a 

objetos (VITHARANA, 2003). 

Na maioria das vezes, estes componentes são agrupados e distribuidos sob forma de 

bibliotecas de componentes que visam solucionar problemas específicos, como por 

exemplo, acessar um determinado SGBD, realizar cálculos complexos de engenharia, 

acessar os dados de um mainframe, conexão com dispositivos eletrônicos (celulares, 

catracas de portaria, etc) ou acessar computadores na Internet utilizando protocolos abertos 

ou proprietários (SCHUPP, 2004). 

Por utilizarem tecnologia proprietária, os aplicativos baseados em componentes 

necessitaram de um investimento inicial muito elevado, outro fator negativo dessa 

arquitetura é que não é simples fazer com que componentes escritos em plataformas 

diferentes se comuniquem entre si de forma fácil (VITHARANA, 2003). 

Exemplos de arquiteturas que utilizam este tipo de arquitetura são o COM+, desenvolvido 

pela Microsoft, e o EJB (Enterprise JavaBeans), desenvolvido pela Sun Microsystems e 

utilizado em implementações escritas na linguagem Java (Stal, 2002). 

2.5.6. Arquiteturas Orientadas a Serviços (SOA) 

Leyman (2002) define SOA (Service Oriented Architecture), ou arquitetura orientada a 

serviços, como um novo tipo de arquitetura onde aplicativos e rotinas são disponibilizados 

como serviços numa rede de computadores (ex., Intranets, Extranets, Internet), podendo 
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assim ser utilizados por diferentes aplicações e para vários propósitos. Com esse tipo de 

arquitetura, o desenvolvimento de novas aplicações se resume em selecionar os serviços 

disponíveis na rede e combiná-los numa determinada sequência de execução, de acordo 

com as regras de negócio a serem atendidas. 

SOA é um estilo de arquitetura de software cujo princípio fundamental preconiza que as 

funcionalidades implementadas pelas aplicações devem ser disponibilizadas na forma de 

serviços (LUBLINSKY, 2007). Freqüentemente estes serviços são organizados através de 

um "barramento de serviços" (enterprise service bus, em inglês) que disponibiliza web 

services ou outra forma de comunicação entre aplicações (KRAFZIG et Al, 2004).  

A arquitetura SOA é baseada nos princípios da computação distribuída e utiliza o 

paradigma request/reply para estabelecer a comunicação entre os sistemas clientes e os 

sistemas que implementam os serviços (WOOLF, 2006). 

As razões do desenvolvimento de tal arquitetura estão relacionadas à necessidade de manter 

a estratégia da empresa, seus processos de negócio e a infraestrutura de TI que os suporta, 

sempre alinhados, mesmo quando o ambiente da organização exige mudanças e correções 

de rumo freqüentes, seja por motivo de concorrência, seja em casos de Governos, quando 

há mudança de gestão.  

A arquitetura SOA visa permitir que novas regras de negócio sejam implementadas 

rapidamente nos sistemas corporativos, sem que seja necessário realizar intervenções 

profundas e custosas nos programas e aplicativos. A implementação de novas regras seria 

realizada simplesmente através da eliminação dos serviços que deixariam de ser utilizados, 

da inclusão dos serviços exigidos pelas novas regras de negócio, ou da reordenação da 

sequência de execução dos serviços no sistema. 

2.5.7. Arquitetura Baseada em Web Services 

Em setembro de 2000, foi criado um grupo de trabalho no World Wide Web Consortium 

(W3C) com o objetivo de desenvolver uma arquitetura onde diversos protocolos 

permitissem a interoperabilidade entre aplicações e sistemas, de plataformas, ambientes e 

arquiteturas diferentes. Esse grupo de trabalho, formado por representantes das maiores 

empresas de software do mundo, tais como Microsoft, IBM, Oracle e Sun Microsystems, 

definiu, assim, uma nova arquitetura computacional chamada de Web Services, com 

condições de melhorar o suporte e aprimorar e agilizar a interação entre processos de 
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negócio, e, por conseguinte, entre empresas (W3C, 2003). 

A definição formal adotada pelo W3C diz que WS é um sistema de programas desenhados 

para suportar a interação máquina a máquina, através de uma rede, utilizando protocolos 

padronizados (W3C, 2003). Outros sistemas interagem com um WS utilizando mensagens 

SOAP (Simple Object Access Protocol, uma forma de XML), normalmente transmitidas 

utilizando o protocolo HTTP em conjunto com outros padrões utilizados na Web (W3C, 

2004). Esta definição não é muito clara pois pressupõe que o leitor já tenha conhecimento 

prévio das definições de SOAP, HTTP e XML.  

Pode-se dizer que a arquitetura de WS é baseada no conceito de distribuição e 

modularidade, adotando protocolos abertos e padronizados com o intuito de promover a 

integração de aplicações com baixo acoplamento. Acoplamento é o nível de inter-

dependência entre os módulos ou componentes de um programa ou sistema. Quanto maior 

for o acoplamento, maior será a dificuldade em tornar os componentes de um sistema 

independentes. De maneira inversa, caso seja necessário alterar um módulo ou componente 

que tenha baixo acoplamento, menor será o impacto da mudança no sistema em que ele está 

inserido.  

O modelo funciona da seguinte forma: Quem necessita de um serviço específico busca 

alguém que preste esse serviço através de um diretório de web services (uma espécie de 

páginas amarelas de serviços) implementada com o protocolo UDDI; Achado o serviço 

necessário, o cliente consulta o serviço para obter uma descrição detalhada para que possa 

obter os requisitos e procedimentos relativos ao funcionamento do web service. Uma vez de 

posse desta descrição, o cliente contrata o serviço com o provedor do web service, que lhe 

dá acesso ao serviço desejado. Inclusive, essa operação pode ser feita de forma 

automatizada, ou seja, sem que haja a intervenção humana durante a contratação. 

A base de todos os modelos utilizados na implementação de web services é o XML ou 

eXtensible Markup Language. XML é uma recomendação que descreve como os dados 

trocados entre aplicativos devem ser estruturados. Na prática, é uma forma de descrever e 

compartilhar dados, usando um formato comum de apresentação (CLABBY, 2002). 
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Figura 13: Visão macro da arquitetura de WS (GOMES, 2005). 

Por ser definido sob forma de texto, com marcações bem definidas, e em função de sua 

natureza hierárquica, XML é facilmente entendido tanto por um ser humano, quanto por um 

programa de computador que precise interpretá-lo.  

A figura 13 apresenta a visão macro da arquitetura de WS. 

Segundo Kreger (2003), a padronização definida para WS pode ser dividida em três 

camadas cujos nomes coincidem com seus papéis conceituais: Interação, Descrição e 

Descoberta.  

Na camada de interação é onde se dá efetivamente a execução das ações desejadas, e onde 

se definem os protocolos de comunicação padronizados, tais como HTTP e SOAP. Esses 

protocolos são utilizados para que os dados recebidos e enviados possam ser transportados 

na forma mais transparente possível pela infraestrutura da Internet e redes das corporações 

(intranets e extranets), sem a necessidade de softwares intermediários (middleware) ou de 

qualquer outro artifício técnico. 

Mas essa arquitetura de software (WS) não deixa de ser uma implementação de SOA, pois 

continua sendo uma arquitetura orientada a serviços (os web services). 

Além da perspectiva estritamente técnica, a arquitetura orientada a serviços também se 

relaciona com determinadas políticas e conjuntos de "boas práticas" que pretendem criar 

um processo para facilitar a tarefa de encontrar, definir e gerenciar os serviços 

disponibilizados (HARDING 2006).  

A arquitetura orientada a serviços também se insere em um processo de reorganização dos 
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departamentos de tecnologia da informação das organizações, permitindo um melhor 

relacionamento entre as áreas que dão suporte tecnológico à empresa e as áreas 

responsáveis pelo negócio propriamente dito, graças a maior agilidade na implementação 

de novos serviços e reutilização dos ativos existentes (ROGERS 2005).  

SOA reuniu os esforços dos principais fabricantes de tecnologia (como a IBM, Microsoft, 

SAP e Oracle) em torno de um conjunto de padrões e tecnologias que tornam possíveis a 

interoperabilidade e reuso de aplicações, independentemente de linguagens e plataformas 

de hardware ou software (BIEBERSTEIN et al. 2006). 

SOA se baseia em diversas tecnologias, priorizando características como aderência a 

padrões, agilidade, flexibilidade, reutilização, interoperabilidade e alinhamento ao negócio. 

Segundo previsão do Gartner Group (entidade de pesquisa de tecnologias em uso e 

emergentes), em 2011, empresas de médio e grande porte irão, pelo menos, dobrar o 

número de projetos de integração e interoperabilidade multiempresas e irão gastar, pelo 

menos, 50% a mais em projetos negócio-a-negócio (B2B – Business to business), 

comparados a 2006. Web services irão fazer parte de uma estratégia de interoperabilidade e 

integração multiempresas  em 75% das organizações globais, contra apenas 20% em 2006. 

Isto leva a pensar que, num futuro próximo, se a organização não tiver uma cultura e uma 

estrutura SOA, ela estará praticamente isolada e com dificuldade para realizar transações 

com fornecedores e, no caso de Governo, com a sociedade, entidades parceiras e outras 

instâncias de Governo (THOMPSON 2008).   

Conceitualmente, SOA pode ser implementada com qualquer tecnologia, porém o uso de 

padrões de tecnologias é realmente o fator que difere e pode garantir o sucesso da SOA 

frente às abordagens e arquitetura anteriores (ex.: CORBA). SOA se baseia no uso de 

padrões amplamente aceitos pela indústria de TI, e todos os grandes fornecedores estão, 

gradativamente, migrando seus produtos e ferramentas não só para suportar SOA, mas 

também utilizá-la como solução interna para construção de seus softwares (BENEDETE Jr, 

2007).  

Pelos motivos citados acima e por ser esta arquitetura atualmente um padrão arquitetural 

implantado ou em implantação pela grande maioria das empresas e organizações de grande 

porte no mundo, a seguir, são apresentados mais conceitos e detalhamento da Arquitetura 

Orientada a Serviços. 
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2.6. Detalhamento e outros conceitos usados por SOA 

Do ponto de vista do Negócio, SOA é uma maneira de implementar os processos de 

negócio da empresa na forma de funções bem definidas, flexíveis e reutilizáveis, chamadas 

de serviços. 

Do ponto de vista de TI, Arquitetura Orientada a Serviços é uma arquitetura que permite a 

automação dos processos de negócio da empresa através da orquestração de diversos 

componentes com funções bem definidas, chamados de serviços.  

Arquitetura Orientada a Serviços é um termo que descreve duas coisas muito diferentes. 

As duas últimas palavras (orientada a serviços) expressam uma metodologia para 

desenvolvimento de software. A primeira (arquitetura) palavra é um panorama de todos os 

ativos de software de uma empresa, assim como uma planta arquitetônica é uma 

representação de todas as peças que, juntas, formam uma construção. Portanto, “service-

oriented architecture” é uma estratégia que proclama a criação de todos os ativos de 

software de uma empresa via metodologia de programação orientada a serviços. 

Serviços, do ponto de vista do negócio, são as funcionalidades providas pela organização 

para seus clientes e parceiros, por exemplo, um serviço de saque, um serviço de abertura de 

contas. Do ponto de vista de TI, trata-se de um componente de aplicação cujas 

funcionalidades estão disponíveis para outros sistemas ou usuários. 

Do ponto de vista de software, serviços são porções ou componentes de software 

construídas de tal modo que possam ser facilmente vinculadas a outros componentes de 

software, ou seja, componentes são pedaços de software que podem ser reutilizados, pois 

foram desenvolvidos com esta preocupação, utilizando-se interface padrão e outras regras. 

A idéia por trás destes serviços é simples: a tecnologia expressa de forma que o pessoal de 

negócio possa entender, e não como um aplicativo enigmático. 

No centro do conceito de serviços, está a idéia de que é possível definir partes dos códigos 

de software em porções significativas o suficiente para serem compartilhadas e reutilizadas 

em diversas áreas da empresa. Com isso, algumas tarefas passam a ser automatizadas. 

Quando diversas funções do negócio da organização já estão empacotadas sob a forma de 

serviços, ou seja, o código programado está em um nível mais alto (nível de serviços), é 

possível reutilizar os serviços em outros processos de negócio, conforme pode ser 

entendido na figura 14.  
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Processo de negócio é um conjunto de tarefas logicamente relacionadas para se obter um 

resultado de negócio definido (BIEBERSTEIN et al. 2006). Como exemplo, pode-se citar a 

abertura de empresa na Junta Comercial, ou a matrícula de um aluno em uma escola do 

Governo, na Secretaria de Educação.  

 

Figura 14 – Conceitos de Processo X Serviço 

Para que os serviços possam ser reutilizados, os desenvolvedores criam um invólucro 

complexo em torno do código empacotado. Este invólucro é uma interface que descreve o 

que a porção faz e como conectar a ele. É um conceito antigo, que data dos anos 80, quando 

a programação orientada a objetos surgiu. A única diferença é a demanda atual por objetos 

de software muito maiores e mais sofisticados.  

O reuso é um dos pilares da SOA, pois é ele que possibilita o ganho de velocidade na 

construção de novas aplicações, a redução dos custos e aumento da qualidade, através do 

reaproveitamento de componentes prontos, testados e confiáveis (BENEDETE Jr, 2007). 

Existem muitas maneiras diferentes de conectar serviços, como links de programação 

customizados ou software de integração de fornecedores, mas, desde 2001, um conjunto de 

mecanismos de comunicação de software conhecido como webservices, criados sobre a 

onipresente World Wide Web, tornou-se um método cada vez mais popular para integrar 

componentes de software (KOCH, 2006).  

Webservices é uma família de tecnologias que consiste de especificações, protocolos, e 
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padrões da indústria, cujo objetivo é permitir que aplicações (mesmo baseadas em 

diferentes plataformas de hardware e software ou linguagens) possam se comunicar de uma 

maneira segura e consistente. Webservice é uma implementação tecnológica dos conceitos 

de SOA e, por isso, normalmente se confunde com a mesma (BENEDETE Jr, 2007). 

Os webservices funcionam como uma caixa-preta, ou seja, são componentes que podem ser 

utilizados por outras aplicações, sem que se preocupe como foram construídos (tecnologias, 

linguagens). 

Estes componentes desenvolvidos, segundo a arquitetura orientada a serviços, devem ser 

simples e fracamente acoplados, ou seja, autônomos em relação a outros componentes. Os 

serviços interagem (trocam dados) de uma maneira que a dependência entre eles é 

minimizada, facilitando a alteração ou mesmo a troca de um deles. 

As novas tecnologias de webservices têm contribuído amplamente em relação ao aspecto de 

integração e interoperabilidade entre sistemas e aplicações. A adesão de grandes fabricantes 

à iniciativa dos webservices, juntamente com sua arquitetura interoperável, torna-os uma 

boa opção para a integração de processos entre parceiros de negócio (NASCIMENTO 

2006). 

Quando a quantidade de serviços desenvolvidos começa a atingir uma certa dimensão, são 

necessárias ferramentas que compõe a infra-estrutura SOA e provêem componentes para 

gerenciar (orquestrar) as interações (fluxo) entre os serviços dentro de um processo de 

negócio.  

 
2.6.1. Princípios SOA 

A seguir são apresentados os princípios a serem observados em uma iniciativa de 

arquitetura orientada a serviços. 

a) Abstração do serviço 

Abstração do serviço ou abstração da interface do serviço é o que permite que esses 

componentes sejam tratados como uma caixa preta, onde os detalhes de implementação 

ficam escondidos dos clientes. Esses devem conhecer apenas as interfaces ou abstrações 

dos serviços. 

b) Reusabilidade  

Um dos pontos mais fortes da arquitetura orientada a serviços. Permite que as lógicas de 

negócio e dados sejam reutilizadas por vários clientes, centralizando e otimizando a 
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manutenção. A capacidade de um serviço ser reutilizado é inversamente proporcional a 

granularidade. Quanto maior a granularidade dos serviços menos reutilizáveis eles se 

tornam. Quanto menor a granularidade, maior a reutilização. 

Apesar de muito importante, não é um princípio obrigatório. Nem todos os serviços serão 

reutilizáveis. Alguns serviços de granularidade alta podem ser produzidos para atender um 

caso específico através da composição que é outro princípio SOA. Esses serviços criados 

através de composição, podem ter uma reusabilidade baixa e algumas vezes até atender 

apenas um cliente específico. 

c) Baixo Acoplamento 

Outro ponto forte da SOA, estabelece que os serviços se relacionem de forma a minimizar 

as dependências e limitar o impacto quando acontecem mudanças ou alterações. Um 

componente importante da arquitetura para o baixo acoplamento é o Barramento de 

Serviços, ou mediador. Pontos chave para alcançar o baixo acoplamento pode ser a 

utilização de contratos padronizados, tipos de transporte para os serviços e a utilização de 

modelos canônicos. 

d) Encapsulamento 

O encapsulamento esconde do cliente toda a complexidade para chamar uma função de 

negócio. Nenhuma informação adicional é externalizada, senão o mínimo necessário para 

alcançar o objetivo do serviço, ou seja, sua interface com operações e parâmetros de 

entrada e saída. 

e) Descobrimento 

Para alcançar a reusabilidade e evitar a redundância na criação de lógicas de negócio ou de 

acesso a dados, é necessária uma forma de encontrar os serviços através de um catálogo, 

tanto em tempo de execução, como em tempo de desenvolvimento. Juntamente com o 

serviço, deve ser possível encontrar os metadados, que descrevem suas funcionalidade e 

operações em linhas gerais. 

O descobrimento, em tempo de desenvolvimento, envolve as ferramentas de governança 

que permitem encontrar um serviço com uma funcionalidade desejada, pesquisar todos os 

meta-dados relacionados e passar a utilizá-lo. Em tempo de execução, os clientes utilizam 

os catálogos para buscar onde estão os provedores desses serviços para consumi-los. 
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f) Composição  

O princípio da composição de serviços ajuda na agilidade para a área de negócio em 

atender novas demandas e criar novas funcionalidades através da orquestração de vários 

serviços de granularidade menor em um serviço único de alta granularidade. Para o sucesso 

desse princípio dois outros devem receber mais atenção: o princípio da reusabilidade e o do 

descobrimento de serviços. Com a utilização desses princípios será possível utilizar a 

composição de forma mais eficaz. 

g) Autonomia  

O serviço tem independência de controle sobre o seu domínio de dados e decide como vai 

tratar esses dados. Na prática, um serviço é o responsável por lidar com o domínio de dados 

referente à sua lógica de negócios. Outros serviços que utilizem essa regra ou esses dados o 

fazem sempre através desse serviço. 

2.6.2. Camadas de abstração de SOA 

Modelos de abstração facilitam o entendimento de conceitos, por organizarem idéias, 

funcionalidades e documentações no nível de detalhe mais adequado para cada tipo de 

necessidade, como fazem as plantas elétrica e hidráulica no caso da indústria civil. A figura 

14 mostra as diversas camadas que compõe a SOA (BIEBERSTEIN et al. 2006).  

 

Figura 15 - Camadas de abstração da SOA (BIEBERSTEIN et al. 2006). 

a) Camada Corporativa: é um modelo que descreve o negócio da empresa. Este modelo 

identifica os principais processos de negócio da empresa, os quais são essenciais para 

sua vantagem competitiva, e que, portanto devem ser controlados de perto, e os 

processos de menor importância para o negócio, que podem até ser delegados para 

terceiros.  
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b) Camada de Processos: É nesta camada que os processos de negócio são identificados e 

caracterizados. Cada processo é único no atendimento de uma determinada área 

funcional e pode ser composto de diversos sub-processos. Os sub-processos podem ser 

decompostos para expor suas dependências da camada de serviço. Os processos de 

negócio são definidos uma única vez e usados dentro de um contexto único, já os 

serviços podem ser reaproveitados em diversos processos de negócio, departamentos ou 

linhas de negócio diferentes, como demonstrado na figura 10. As técnicas e ferramentas 

de BPM são normalmente utilizadas para implementar esta camada, utilizando 

abordagens “top-down”, partindo da visão do negócio até chegar à implementação física. 

Isto viabiliza a integração entre o negócio (objetivos e processos) e a tecnologia 

(serviços e componentes). 

c) Camada de Serviços: Mapeia os serviços que provêm as funcionalidades básicas, 

técnicas e de negócio. O negócio identifica as funções críticas para atender o negócio, 

enquanto os especialistas de TI criam funções técnicas para suportar os requisitos do 

negócio, como serviços de segurança. 

d) Camada de Componentes: Mapeia os componentes que tem potencial para se 

transformarem em serviços, normalmente através de técnicas “bottom-up” (análise das 

aplicações e identificação de funções que devem ser promovidas a serviços, por terem o 

potencial de servirem a mais sistemas).  

e) Camada de Objetos: Esta camada identifica e caracteriza uma larga quantidade de 

classes de objetos, seus atributos, e relacionamentos (BENEDETE Jr, 2007). 

2.6.3. Modelo de Maturidade SOA  

Segundo a definição do SOA Institute, “um Modelo de Maturidade SOA é um conjunto de 

critérios, parâmetros e fatores que podem ser usados para medir e descrever a efetividade 

de uma implementação SOA.” 

São dois os papéis de um modelo de maturidade SOA: 

• Ele pode ser utilizado para ganhar compreensão nas várias dimensões de uma 

implementação SOA e serve de um “barômetro” para medir a maturidade relativa 

dentro de diversas áreas da organização; 

• Ele pode servir como um guia sobre como melhorar, de forma global, a implementação 

SOA, por focar em áreas chaves e disciplinas. 
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Existem alguns modelos utilizados no mercado. A maioria deles é criado por empresas que 

produzem soluções e ferramentas para arquitetura orientada a serviços. O modelo 

produzido pela Sonic da Progress ( é um bom exemplo. 

O modelo delineia as cinco fases do ciclo de vida SOA, desde os projetos iniciais até a 

evolução em um “sistema nervoso corporativo”. A seguir são descritos os níveis de 

maturidade do modelo. 

a) Nível 1- Serviços Iniciais. 

Esse é o momento do aprendizado inicial e da fase inicial de uma arquitetura orientada a 

serviços.  Nessa fase os projetos são construídos para atingir necessidades específicas e 

desenvolver funcionalidades enquanto testa algumas tecnologias e abordagens diferentes 

para implementar SOA. 

b) Nível 2 – Arquitetura de Serviços. 

Nesse nível são definidos os padrões para a governança técnica da implementação SOA, 

tipicamente sob a liderança da arquitetura da organização. 

c) Nível 3 – Negócios e Serviços Colaborativos. 

Uma parceria é formada entre áreas de TI e Negócio a fim de assegurar que a utilização da 

SOA produza resultados nos negócios. 

d) Nível 4 – Serviços de Negócio Medidos. 

No nível quatro, o foco é na medição e apresentação desses processos no nível do negócio 

com intuito de prover continuamente uma avaliação de desempenho e impacto nos negócios 

para os processos implementados no nível 3. 

e) Nível 5 – Serviços de Negócio Otimizados 

Os sistemas de informação SOA tornam-se o “sistema nervoso corporativo” e entram em 

ação automaticamente de acordo com os eventos ocorridos a nível de negócio de acordo 

com as regras para otimização dos objetivos de negócio.  

No caso do Governo do Estado de Pernambuco, o modelo de maturidade vai balizar o 

processo de implementação da arquitetura e da cultura de SOA.  

2.7. Gerenciamento de Processos de Negócio - BPM  

A Gestão de Processos de Negócio (BPM) visa mapear e melhorar os processos de negócio 

da empresa, através de uma abordagem baseada em um ciclo de vida de modelagem, 

desenvolvimento, execução, monitoração, análise e otimização dos processos de negócio, 
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conforme pode ser visto na figura 16. 

 
Figura 16 - Macro elementos do BPM (AREVOLO, 2006). 

BPM, visto como uma disciplina de gestão, é a habilidade de, continuamente, otimizar 

aqueles processos operacionais que são mais diretamente relacionados à obtenção dos 

objetivos da corporação. 

Esta capacidade provê forte integração entre os ambientes operacionais e analíticos, entre 

as equipes de negócio e TI, e entre a visão estratégica e as operações do dia a dia. 

Assim, BPM combina os principais recursos da empresa (processos de negócio, 

informações, pessoas e tecnologia) de forma a criar uma visão integrada e em tempo real, 

tanto das métricas de negócio como do desempenho dos sistemas de TI. 

A seguir, são apresentados outros conceitos vinculados à tecnologia BPM: 

• BPEL (Business Process Execution Language): linguagem de programação, baseada em 

XML, para a especificação de processos de negócio executáveis, aplicada 

principalmente para a orquestração de Web services. 

• BPMN (Business Process Modeling Notation): notação gráfica padronizada para 

desenhar processos de negócio em um fluxo de trabalho (workflow), que facilita a 



 52 

melhoria da comunicação e portabilidade de modelos de processos. 

• BPMS (Business Process Management Suite): conjunto de software voltado para todos 

os aspectos do gerenciamento de processos de negócio, incluindo o desenho de 

processos, fluxos de negócios, aplicações, integração e monitoração de atividade 

(GARIMELLA, LEES e WILLIAMS 2008). 

2.7.1. Benefícios do BPM 
BPM objetiva a otimização e automação dos processos de negócio, e para isto ela provê 

ferramentas, tecnologias e métodos, utilizados em conjunto pelas áreas de TI e Negócio, 

que permitem: 

• Documentar os processos e assim permitir sua visibilidade e validação; 

• Identificar e eliminar redundâncias e gargalos; 

• Reduzir o risco, através do entendimento dos impactos do processo antes de sua 

implantação; 

• Separar a lógica de integração de seu código de implementação; 

• Aumentar a portabilidade e diminuir o custo de manutenção, por construir as aplicações 

e executá-las segundo padrões consagrados na indústria; 

• Automatizar a criação dos processos, através da eliminação de tarefas manuais de 

implantação; 

• Comparar o resultado real dos processos contra indicadores de desempenho; 

• Identificar possíveis melhorias nos processos; 

• Permitir auditoria, controles e mecanismos de verificação de aderência às normas 

(“compliance”); 

• Simplificar e agilizar a gestão das exceções dos processos (as quais normalmente não 

são documentadas e, portanto, podem não possuir solução padrão) (BENEDETE  2007). 

Um dos maiores problemas de uma estrutura de governo na atualidade é a burocracia e a 

ineficiência dos seus processos, tanto internos, quanto de atendimento direto ao cidadão. 

Por este motivo, o gerenciamento de processos de negócio alcança uma grande importância 

e pode trazer muitos ganhos para a sociedade, para os funcionários públicos e para os cofres 

governamentais. 

Com a racionalização de processos, deixa-se de consumir papel e tempo das pessoas, 
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aumentando a eficiência e a eficácia da máquina governamental.  

2.8. A Relação Entre SOA e BPM 

Logo no início das primeiras implementações SOA, quando o número de serviços começou 

a ficar significativo em cada organização, as áreas de TI e de negócio sentiram a 

necessidade de não só prover serviços isolados, mas sim uma composição de serviços que 

atendesse a processos de negócio do início ao fim. 

Foi necessário evoluir SOA, de apenas uma arquitetura tecnológica, para uma arquitetura 

de negócio.  

A utilização dos conceitos e técnicas do BPM se encaixou perfeitamente, compondo então a 

camada de processos da arquitetura SOA. 

Foi criada aí uma simbiose: SOA se beneficiou de BPM e vice-versa. A implementação de 

BPM, a partir desse casamento, mudou substancialmente devido à influência dos conceitos 

e tecnologias associadas a SOA.  

Todos os grandes fornecedores de soluções de BPM estão reconstruindo seus produtos para 

serem baseados em SOA, e o novo padrão de linguagem de execução de processos de 

negócio é baseado no conceito de chamadas a serviços e suas interfaces bem definidas.  

Outro componente do BPM bastante afetado por SOA foi a integração entre aplicações, 

agora fortemente baseada em conceitos e tecnologias de serviços. 

A padronização traz agilidade e redução de custos, pois não é necessário reinventar a roda a 

cada instante, produtos de diferentes empresas podem se integrar. 

SOA e BPM não devem mais ser tratados como iniciativas isoladas, mas sim como uma 

solução integrada para alinhar o Negócio à TI, e assim viabilizar melhores resultados para a 

empresa (BENEDETE 2007). 

2.9. Arquitetura SOA/BPM – Visão Geral 

A arquitetura orientada a serviços de forma simplificada se baseia em três camadas: os 

consumidores ou clientes, os legados e a infra-estrutura SOA.  

A figura 17 ilustra essas camadas.  

A camada dos consumidores ou clientes fica no topo, pois depende das inferiores. A 

camada SOA contém a infra-estrutura para SOA e os serviços compartilhados. E, por 

último, servindo como base, a camada de legados da empresa. Cada uma dessas camadas 
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possui detalhes, como componentes ou outras camadas internas com papéis e 

responsabilidades bem distintas. 

 

Figura 17 - Camadas de uma arquitetura orientada a serviços 

Na figura 18, vemos detalhadamente os componentes de uma iniciativa SOA/BPMS.  

 

Figura 18 - Modelo Conceitual de Arquitetura Orientada a Serviços 
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Nesse modelo, as aplicações compostas fazem o papel dos consumidores de serviços. 

Existe na base, a camada com os legados, onde estão as tecnologias que servem recursos e 

dados aos clientes. 

No centro encontramos camadas de serviços que servem aos clientes como provedores de 

regras de negócio e acesso aos legados. São os serviços compartilhados. 

Ao lado das camadas de serviços compartilhados, existe a infraestrutura SOA, que acumula 

responsabilidades como Barramento de Serviços, Segurança, Registro e Diretório, 

Gerenciamento, Monitoração e Governança. 

2.9.1. Consumidores de Serviços 

O consumo de serviços pode ocorrer por vários tipos de clientes, como usuários finais, 

aplicações internas, aplicações de parceiros, e sistemas de processamento de eventos. 

Podem-se expor essas funcionalidades através de vários canais como intranet, internet, 

redes B2B, etc. A seguir são descritos os vários tipos de clientes (consumidores): 

a) Aplicações Compostas  

Aplicações Compostas é um termo usado para definir as aplicações construídas com base 

nessas camadas de serviços compartilhados. Exemplos comuns incluem portais, processos 

BPM, aplicações Web, Mashups (aplicações web criadas a partir de outras)  e até mesmo 

aplicações não web criadas em linguagens como Delphi, VB, C++. Essas aplicações têm 

necessidade por dados, lógicas de negócio e conectividade que podem ser disponibilizados 

como serviços.  

Em essência, as Aplicações Compostas são definidas inicialmente, e depois são 

identificados e construídos os serviços a serem utilizados para compor essa aplicação.  

As Aplicações Compostas podem evoluir e expandir com o tempo conforme novos serviços 

são criados. Isso promove mais valor ao negócio, que através de desenvolvimento iterativo 

de novos serviços, reduz o risco associado às aplicações por entregar funcionalidades de 

forma incremental e consistente. 

Os processos de negócio podem aparecer tanto na camada de Serviços de Processo de 

Negócio como nas Aplicações Compostas. Onde ele aparece depende se o processo é 

implementado como um serviço compartilhado ou não. Serviços de Processo de Negócio 

são realmente serviços dentro das camadas de serviços compartilhados e devem estar 

sujeitos aos princípios de governança. Processos que não forem considerados reutilizáveis 
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são identificados como Aplicações Compostas (se eles utilizam serviços para executar 

algum de seus processamentos). 

Tão logo o portfólio de serviços cresça, a capacidade de compor rapidamente novas 

aplicações também aumenta. A proporção de serviços que já existe contra a dos serviços 

que precisam ser construídas mudam com o tempo. Conseqüentemente, as aplicações 

compostas, podem ser compostas quase que inteiramente de serviços já existentes. Nesse 

ponto, torna-se possível que as aplicações possam ser construídas com um mínimo de 

esforço em desenvolvimento, apenas reutilizando o que já existir como serviço 

compartilhado. 

b) Processos BPM como Clientes. 

Os processos construídos em ferramentas BPMS podem ser tanto clientes como provedores 

de serviços. Como provedores eles fornecem subprocessos como Serviços de Processo de 

Negócio. 

Como qualquer outro cliente na arquitetura orientada a serviços, os processos BPM são 

altamente beneficiados pelas características dessa arquitetura. Os processos são construídos 

de forma a delegarem a execução de regras de negócio para unidades de serviços 

autônomas. Os passos automatizados do processo utilizam chamadas de serviços de dados, 

negócio e inclusive de processos de negócio quando necessitam de um subprocesso. 

Na construção de interfaces com usuário, os serviços podem ser utilizados para leitura de 

dados que serão exibidos na tela como em lista de opções ou na simples exibição de dados 

do processo. 

A própria ferramenta de BPMS tem a possibilidade de utilizar os serviços de autenticação e 

autorização fornecida pela camada de segurança da infra-estrutura SOA. 

Aproveitar o desacoplamento provido pelos serviços na construção dos processos BPM 

permitirão maior agilidade no desenvolvimento e facilidade na manutenção.  As regras de 

negócio utilizadas podem evoluir ou serem corrigidas sem grandes impactos no processo. 

A figura 19 apresenta o acoplamento entre as tecnologias SOA e BPM. 
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Figura 19 - processos BPM como clientes na SOA 

2.9.2. SOA – Infra-Estrutura.  

Expõe os serviços para os consumidores e é responsável por gerenciar, monitorar, organizar 

e controlar serviços providos pela camada de legados. 

a) Barramento de Serviços Corporativo – ESB (Enterprise Service Bus) 

O mais conhecido componente da infra-estrutura SOA, o barramento de serviços também é 

conhecido como mediador. Seu papel é prover os meios de transporte, protocolos de 

conversão, transformação de dados e roteamento de mensagens entre serviços de diversas 

camadas. Ele também provê o transporte de mensagens tanto de forma síncrona como 

assíncrona. 

O Barramento de Serviços como um intermediário entre provedores e consumidores 

fornece visibilidade operacional em uma arquitetura orientada a serviços. O Barramento de 

Serviços pode prover métricas, como tempo de resposta, tempo em funcionamento, e vazão 

de dados para todos os serviços que ele coordena. Essas métricas podem ser exibidas em 

dashboards (painéis de controle) para a exibição de alertas para tendências e problemas em 

potencial. Adicionalmente, as métricas de serviços podem ser coletadas e comparadas a 

contratos de serviços a fim de medir a disponibilidade, escalabilidade e desempenho atuais 

dos serviços em função das características esperadas. 
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b) Segurança 

A camada de segurança é a que possui os mecanismos de Autenticação, Autorização e 

Auditoria para o ambiente SOA. Algumas empresas disponibilizam a camada de segurança 

como um produto separado que pode centralizar toda a administração. Outras incluem a 

maior parte dessas características dentro do próprio barramento. Essa camada pode ser 

responsável pelas políticas de acesso para os artefatos na infra-estrutura SOA. 

Essa camada pode existir também no formato de serviços de Autenticação, Autorização e 

de Auditoria, podendo ser incluído e utilizado por outras aplicações dentro do ambiente 

SOA. 

c) Diretório de Serviços (UDDI) 

Em tempo de execução, é necessário que clientes de serviços e o barramento sejam capazes 

de encontrar os provedores. No caso dos clientes que desejam consumir um serviço esse 

provedor é o barramento. O barramento por sua vez precisa achar os serviços que vai 

orquestrar nos provedores. O diretório de serviços ou registro UDDI é o meio principal para 

a busca e procura de serviços baseados em Web Services. A existência de um Registro 

UDDI é uma peça importante conforme a iniciativa SOA avança dentro da empresa e 

cresce a necessidade de organização do catálogo de serviços. Sem um serviço de diretórios, 

em pouco tempo o gerenciamento de consumo de serviços pode se tornar caótico e 

impraticável. 

d) Gerenciamento/Monitoração 

Gerenciamento e Monitoração SOA envolve: 

• Visualização do ambiente SOA como uma rede de serviços; 

• Monitoração desses Serviços; 

• Gerenciamento de SLAs para os serviços; 

• Gerenciamento de exceções geradas pelo barramento; 

• Políticas de acesso aos meta-dados dos serviços; 

• Ferramentas para descobrimento de serviços no ambiente SOA; 

e) Governança 

A arquitetura orientada a serviços oferece vantagens significativas, entretanto ela também 

demanda um cuidado adicional com respeito à visibilidade, controle e governança em 

linhas gerais. A iniciativa SOA é geralmente publicada de forma incremental e a 
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governança deve receber a atenção desde o princípio da implementação do processo para 

permitir ganhos em longo prazo e manter qualidade e consistência. 

Tipicamente, a Governança SOA deve assegurar que: 

• A entrega dos serviços tenha resultados baseados em objetivos bem definidos e, 

• Os serviços sejam publicados e gerenciados através do seu ciclo de vida de acordo 

com as regras de design da empresa, publicação, controle de acesso e auditoria bem 

como outros requisitos regulatórios. 

Uma lista de funcionalidades esperadas para uma ferramenta de governança podem incluir: 

• Gerenciamento do ciclo de vida dos serviços e dos recursos relacionados; 

• Definição e gerenciamento de políticas de segurança; 

• Disponibilizar metadados dos serviços; 

• Aprovisionamento dos serviços; 

• Monitoramento de eventos de gerenciamento e segurança. 

2.9.3. Serviços compartilhados - provedores de serviços 

Os provedores de serviço são os que de fato expõem porções automatizadas de negócio ou 

acesso a dados como serviço. Esses serviços são compartilhados e consumidos através da 

infra-estrutura SOA que executa as tarefas de mediação, governança, registro, segurança e 

gerenciamento. 

Esses serviços podem ser classificados em vários tipos conforme seu objetivo e 

características como granularidade e complexidade. 

a) Serviços de Conectividade e Integração 

Serviços especializados em fornecer funcionalidade de integração e conexão com sistemas 

legados que podem utilizar protocolos ou transportes proprietários. Utilizados para expor, 

no barramento de serviços, lógicas de negócio codificadas em plataformas legadas que não 

provêem acesso às operações através de protocolos padrão. Possuem granularidade e 

reutilização variada, conforme o sistema integrado. É bastante comum encontrar os serviços 

de conectividade como funcionalidade nativa ou adaptadores disponíveis no próprio 

barramento de serviços. 
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b) Serviços de Dados 

Permite o acesso aos dados em sistemas legados, expondo-os através de funções básicas de 

leitura e gravação. Possuem granularidade bem baixa, e são altamente reutilizáveis por 

outros serviços de negócio ou por sistemas consumidores. 

Conforme novas funcionalidades vão sendo requeridas, é saudável que seja planejado, 

desde o princípio, a utilização de serviços de dados. Esses serviços permitirão estabelecer 

um nível de abstração para os dados compartilhados e isolar todos os clientes da 

complexidade da persistência de dados bem como de eventuais mudanças nos modelos 

físicos. 

c) Serviços de Negócio 

Serviços de Negócio são os mais comumente citados em SOA.  Os Serviços de Negócio 

podem ser identificados de muitas maneiras. Uma estratégia comum é a top-down onde 

processos de negócio são decompostos em atividades que serão automatizadas e 

disponibilizadas como serviço para o cumprimento da funcionalidade. 

Outra forma comum de identificar Serviços de Negócio é através de decomposição 

funcional. Isso envolve a decomposição de um projeto ou aplicação em várias funções 

lógicas. Algumas funções podem ser consideradas reutilizáveis por outros projetos e 

aplicações enquanto outras tendem a ser bastante específicas a uma única aplicação. Quanto 

mais funções reutilizáveis, mais podem vir a ser desenvolvidas como Serviços de Negócio. 

A reutilização dos Serviços de Negócio normalmente é menor que a dos Serviços de Dados. 

Se a complexidade aumenta, a probabilidade de reutilização diminui. Por essa razão, os 

Serviços de Negócio são mais interessantes como uma forma de racionalizar as operações 

de TI do que como meio de promover reutilização. Por abstrair os usuários de serviços das 

interações de sistema necessárias para executá-los, cria-se uma maneira para a área de TI de 

evoluir seus sistemas sem impacto direto aos usuários. 

d) Serviços de Processos de Negócio 

Serviços de Processo de Negócio expõe processos de negócio compartilhados como 

serviços. Eles podem ser processos de negócio completos ou subprocessos independentes.  

e) Serviços de Apresentação 

Os serviços de apresentação estão intimamente ligados a camada de interface com o 

usuário, especialmente com Portais. O componente que pode ser exposto dessa forma são 



 61 

portlets através do protocolo WSRP (Web Services for Remote Portlets), que significa 

serviços web para portlets remotos. Os Portlets são componentes visuais independentes que 

podem ser utilizados para disponibilizar informações dentro de uma página Web. Eles 

contêm uma porção da interface com o usuário juntamente com o fluxo de páginas que 

compõem um caso de uso independente e que pode ser reutilizado em qualquer estrutura de 

Portal capaz de consumir o padrão WSRP. 

2.9.4. Legados - Provedores de Serviço 

Provedores de serviço existem em várias formas, incluindo sistemas legados, pacotes de 

aplicações, aplicações de parceiros, sistemas de mensageria, serviços standalone, processos 

de negócio e até combinações de todos esses tipos. Inicialmente, a maioria dos serviços, ou 

ao menos as funcionalidades e dados que amparam esses serviços, se originarão de recursos 

de TI pré-existentes. Ao longo do tempo, novos serviços serão construídos para adicionar 

valor a essas funcionalidades existentes, agregar dados, orquestrar atividades e apresentar 

informações de maneira reutilizável. 

2.10. Conclusões do capítulo. 

Neste capítulo foram apresentados os principais conceitos através de uma revisão da 

bibliografia sobre arquiteturas de SI, arquiteturas de software e, especificamente sobre as 

tecnologias de SOA e BPM. Esta base teórica e conceitual apresentada irá suportar a 

elaboração e planejamento da pesquisa (capítulo 3), e se juntará às bases identificadas nos 

levantamentos (capítulo 4) para a construção da solução procurada (capítulo 5), 

respondendo as questões apresentadas no capítulo 1. 
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CAPÍTULO 3 

3. METODOLOGIA E ESTRUTURA DA PESQUISA 

A presente pesquisa foi conduzida em 3 etapas: revisão bibliográfica; pesquisa nos órgãos 

da Administração Pública Estadual (APE) de Pernambuco; e elaboração do modelo de 

arquitetura de sistemas de informação.  

Para um melhor entendimento do formato do desenvolvimento da pesquisa, são explicitadas 

cada uma das etapas e seus detalhamentos. 

3.1. Estrutura Geral da Pesquisa 

A estrutura geral da pesquisa apresenta os seguintes elementos: o modelo de pesquisa; o 

processo de desenvolvimento do mesmo; a pesquisa nos órgãos da APE e na ATI; e a 

definição do modelo de Arquitetura de Sistemas de Informação (ASI).  

A seguir são descritos elementos importantes para compreensão da pesquisa proposta. 

3.1.1. Modelo da Pesquisa 

Do ponto de vista da natureza, esta pesquisa se enquadra como uma pesquisa aplicada, pois 

objetiva, de acordo com SILVA e MENEZES (2001), gerar conhecimentos para aplicação 

prática dirigidos à solução de problemas específicos.  

É realizada uma abordagem qualitativa do produto do levantamento e da pesquisa 

bibliográfica, na busca de uma solução para o problema apresentado.  

Foram empregados procedimentos técnicos de : 

• pesquisa Bibliográfica elaborada a partir de livros, principalmente com material 

disponibilizado na Internet;  

• pesquisa Documental em material escrito (leis, decretos, documentos técnicos, 

documentos administrativos, etc) referentes ao Governo de Pernambuco; 

• Levantamento: já que envolve a interrogação direta das pessoas cujo 

comportamento se deseja conhecer; e  

• Pesquisa-Ação, concebida e realizada em estreita associação com a resolução de um 

problema coletivo, que é o objeto da pesquisa (SILVA e MENEZES, 2001).  

A metodologia de pesquisa-ação tem por base os princípios interpretativistas que 

substanciam o desenvolvimento de uma visão contextualizada dos fenômenos sociais e 

organizacionais (KLEIN e MYERS, 1999). Vale lembrar que, na medida em que os 
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sistemas de informação envolvem pessoas, regras e normas, funções, interações, etc., sua 

introdução nas empresas constitui um fenômeno eminentemente social. Assume-se, aqui, 

que o conhecimento detalhado sobre tais fenômenos só pode ser obtido através de 

construções sociais situadas histórica e regionalmente no contexto organizacional onde eles 

ocorrem (KLEIN e MYERS, 1999). 

O pesquisador envolvido em uma pesquisa-ação produz as soluções dos problemas através 

da colaboração com os participantes do projeto e suas organizações (GOMES, 2005). 

Segundo Baskerville (BASKERVILLE e WOOD-HARPER 1996), um domínio ideal para 

a utilização de pesquisa-ação, reúne  três características distintas do método:  

• O pesquisador está envolvido ativamente na solução de um problema, de forma a 

gerar benefícios tanto para o pesquisador quanto para a organização; 

• O conhecimento obtido pode ser imediatamente aplicado. Não faria sentido a figura 

de um observador externo, mas sim de um participante ativo que pudesse utilizar 

novos conhecimentos, com base em uma estrutura conceitual explícita e clara; e 

• A pesquisa é um processo cíclico, ligando a teoria e a prática. 

O método de pesquisa-ação mostrou-se bastante adequado aos objetivos deste estudo. Isso 

porque ele tem por base a participação direta dos pesquisadores no fenômeno investigado, 

prevendo uma colaboração constante e intensa entre estes e os participantes. 

Além disso, este método vem sendo utilizado com sucesso em projetos de pesquisa em 

Sistemas de Informação (SI), tendo sido aplicado em diversos estudos (GOMES, 2005).  

3.1.2. Plano do Estudo 

Este estudo foi realizado em três etapas consecutivas, sendo elas: pesquisa bibliográfica e 

revisão conceitual, levantamento prático da realidade e das necessidades do Governo e um 

estudo técnico das tecnologias a serem implementadas e suas possíveis configurações e 

estratégias de implementação. 

A primeira fase consistiu de uma ampla pesquisa bibliográfica em livros, material 

disponibilizado na Internet e teses de mestrado, doutorado e MBA, envolvendo: 

• Arquiteturas de sistemas de informação e suas aplicações; 

• Arquiteturas de software e sua evolução; 

• Ferramentas e produtos de fabricantes diversos relacionados às arquiteturas de 

software, especialmente aqueles voltados à arquitetura orientada a serviços (SOA); 
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• Conceitos de Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM) e tecnologias 

relacionadas. 

Foi realizado um levantamento documental em papers, artigos técnicos, textos comerciais, 

conferências e livros técnicos a respeito de experiências de implantação e uso das 

tecnologias de integração empresarial de sistemas, em especial da arquitetura orientada a 

serviços (SOA) e da gerência de processos de negócio (BPM). 

A segunda fase do estudo constou do levantamento de informações relevantes relativas à 

realidade da Administração Pública Estadual, quanto a: 

• Histórico da gestão de TI no Poder Executivo Estadual de Pernambuco; 

• Mapeamento das informações e sistemas de informação; 

• Grau de maturidade no uso de TI; 

• Relações de poder e de influenciação na definição de padrões e normas técnicas 

relacionadas a sistemas de informação no Governo; 

• Tecnologias, ferramentas, infraestrutura de TI e metodologias utilizadas por cada 

órgão do Governo; 

• Requisitos de informação dos integrantes do Núcleo de Gestão do Governo 

(Secretaria de Planejamento e Gestão, Secretaria de Administração, Secretaria da 

Fazenda, Secretaria Especial de Controladoria Geral do Estado, Secretaria da Casa 

Civil e Gabinete do Governador) – estes requisitos foram levantados através de 

reuniões e entrevistas realizadas junto aos principais executivos e assessores destas 

Secretarias citadas; e 

• Necessidades dos principais gestores de TI do Governo – através de cadastramento 

do Sistema de Diagnóstico da TI do Governo (2007 e 2008) e entrevistas com os 

Gestores de TI das secretarias de Planejamento e Gestão, Fazenda e Administração. 

Na terceira fase, foi realizado um reconhecimento das ferramentas já disponíveis para 

integração de sistemas no parque de tecnologia da informação (TI) da Agência Estadual de 

Tecnologia da Informação (ATI), órgão responsável pela política de gestão de TI do 

Governo Estadual e provedor de infra-estrutura compartilhada de data center e rede de 

telecomunicação para os demais órgãos integrantes. 

Finalmente, de acordo com as experiências relatadas e as sugestões de consultores e experts 

a respeito das estratégias de implantação da tecnologia de integração e da arquitetura 
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escolhida, foi definida uma estratégia e o modelo de arquitetura de integração de sistemas e 

de gestão de processos de negócio na Administração Pública Estadual (APE).  

Para a definição dessa estratégia e desse modelo, foram consideradas todas as variáveis e 

demandas levantadas, inclusive a realidade de disponibilidade de recursos e as estruturas 

formais e informais de poder.  

3.1.3. Fontes de Evidências 

Das fontes de evidências para o estudo de caso foram selecionadas as entrevistas, os 

questionários e os documentos. As entrevistas são consideradas semiestruturadas, pois 

fazem uso de roteiro de perguntas para o entrevistado, mas não de forma rígida, podendo 

haver complementos ou eliminação de redundâncias. Os documentos são necessários para 

compreender situações, seqüência de eventos, formas de desenvolvimentos de trabalho etc. 

Para as entrevistas procurou-se obter a cooperação dos entrevistados para desenvolver uma 

entrevista adequada. Uma das vantagens da entrevista é a possibilidade de obter informação 

adicional que poderá contribuir para o estudo. 

3.1.4. População e Amostra das Entrevistas 

O Governo do Estado de Pernambuco é formado por 27 secretarias e 37 órgãos da 

administração direta, vinculados a essas secretarias, formando um universo de 64 

instituições, que executam as suas atribuições específicas, sob a coordenação do Núcleo de 

Gestão do Governo. 

Segundo o Sistema Estadual de Informática de Governo, definido através da lei Nº 12.985, 

de 2 de janeiro de 2006, a Agência Estadual de Tecnologia da Informação é o órgão 

coordenador da Gestão de TI e cada um dos órgãos do governo deve possuir um Núcleo 

Setorial de Informática (NSI).  

Os NSI não se tratam de CPD ou estruturas de execução de TI, na verdade, eles devem 

funcionar como órgãos de gestão da TI de suas respectivas instituições. Porém alguns 

poucos deles possuem infraestrutura de TI e executam as atividades produtivas de TI, seja 

através de pessoal do quadro próprio do Governo, seja através da contratação de empresas 

para este fim. 

A ATI é o grande provedor de serviços e infraestrutura compartilhados aos órgãos do 

Governo, através de seu data center e da gerência central da rede de telecomunicação.  

Em maio de 2007 foi realizado um diagnóstico de TI do Governo, no qual foi apresentado 
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um questionário a todos os gestores de NSI. Apenas 8 (oito) NSI não responderam àquela 

pesquisa, que revelou que existirem 3(três) realidades distintas no que tange ao nível de 

maturidade de TI entre os órgãos do Governo: 

a) órgãos (os maiores e mais complexos) com uma certa maturidade em TI, que 

possuem uma infra-estrutura de informática complexa, com a existência de diversos 

sistemas aplicativos transacionais, abrangendo as principais atividades. Nestes 

órgãos, os NSI já possuem uma certa estrutura, com pessoal técnico alocado e um 

mínimo de organização e funcionamento. Fazem parte desse grupo as Secretarias de 

Fazenda, Administração, Saúde, Educação e Defesa Social, além da Companhia 

Pernambucana de Saneamento e do DETRAN; 

b) 11 órgãos com pequena maturidade em TI, que já possuem alguma infra-estrutura 

de TI, mas que têm poucos sistemas aplicativos em funcionamento. A estrutura dos 

NSI dos órgãos desse grupo é pequena e carente, apesar de, na sua maioria, serem 

formalizados na estrutura organizacional do Órgão; e  

c) E os demais órgãos (maioria) sem nenhuma estruturação do uso e da gestão de TI. 

Somente no grupo “a” acima, os NSI possuem estrutura de porte para compor uma 

arquitetura corporativa. Destes, somente as Secretarias da Fazenda e da Administração são 

responsáveis pelo desenvolvimento e manutenção de sistemas aplicativos corporativos do 

Governo, além da própria ATI. Os gestores da Secretaria de Gestão e Planejamento, 

juntamente com os da Secretaria de Administração, são os grandes usuários de informações 

estratégicas e corporativas.  

Isto determinou o universo dos entrevistados da pesquisa realizada. 

Foram entrevistados os gestores de informática das Secretarias da Fazenda (SEFAZ), de 

Administração (SAD) e do Planejamento e Gestão (SEPLAG), além dos dirigentes, dos 

gerentes, chefes de unidades e técnicos da ATI, relacionados ao problema, conforme lista a 

seguir: 

Gerente de Informática da SAD – Gisele Maria de Lima; 

Superintendente de TI da SEFAZ – Ana Paula Serrano; 

Gerente de Informática da SEPLAG – Ana Paula Paz; 

Presidente da ATI – Joaquim Costa Júnior; 

Diretor Executivo de TIC da ATI – Romero Guimarães; 
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Gerente de Normatização e Desenvolvimento do Governo Digital (GND) da ATI – Edilson 

de Souza; 

Gerente de Infraestrutura e Serviços Compartilhados (GIS) da ATI – Heitor Moura; 

Chefe da Unidade de Segurança da Informação (USI) da ATI – Aurélio Gabrielle; 

Chefe da Unidade de Sistemas de Governo (USG) da ATI – Adriano Wagner Bezerra; 

Chefe da Unidade de Processos do Governo (UPG) da ATI – André Felipe Santana; e 

Analista de Aplicações – arquiteto Chefe da USG da ATI – Antônio Oliveira.  

3.2. Estrutura dos roteiros das entrevistas  

O roteiro das entrevistas foi elaborado de forma genérica e, de acordo com o entrevistado, 

alguns itens foram suprimidos durante a entrevista. 

A estrutura da entrevista constitui-se de dois grandes blocos: Um sobre a Situação Atual, 

onde se busca levantar as informações sobre o ambiente de SI do Governo atual e outro 

sobre a Situação Desejada, no qual se busca informações sobre as necessidades dos 

entrevistados em relação ao assunto. 

Em ambos os blocos, os mesmos aspectos foram abordados, englobando: 

• Iniciativa de Integração de Sistemas e Processos; 

• Ambiente de Desenvolvimento; 

• Infraestrutura de hardware e software básico e de produção; 

• Integração com Sistemas legados; 

• Arquitetura de software 

• Segurança; 

• Modeloagem; 

• Estrutura organizacional; e 

• Estrutura de Treinamento e capacitação. 

 

3.3. Coleta dos Dados 

A entrevistas foram realizadas durante a segunda semana de julho de 2008, pela equipe do 

projeto de Definição, Implementação e Implantação de Uma Nova Arquitetura de Sistemas 

de Informação do Governo de Pernambuco, composta pelos técnicos Tarcísio Falcão 

Quirino e Lúcio Ribeiro, acompanhados pelo pesquisador. 
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As pesquisas foram realizadas individualmente com cada entrevistado, nos próprios locais 

de trabalho dos mesmos. 

3.4. Tratamento e Análise dos Dados 

A análise dos dados serviu para identificar oportunidades, diretrizes, necessidades 

(requisitos), riscos, situações do ambiente propícias, como também as situações 

dificultadoras à implantação de uma nova arquitetura de SI no Governo. 

As respostas às questões das entrevistas foram analisadas qualitativamente e tabuladas, 

procurando-se agrupar as informações similares e também aquelas conflitantes.  

O referencial teórico consultado e condensado sobre as arquiteturas de TI e sobre 

arquiteturas de software foram confrontadas com estas informações coletadas através dos 

levantamentos documentais e das entrevistas e balizaram o processo de definição das 

arquiteturas de TI e de software propostas neste estudo. 

3.5. Limitações do Método (Estudo) 

Considera-se muito importante, para um estudo com o objetivo de definir uma nova 

arquitetura de SI para o Governo do Estado de Pernambuco, que se faça a validação de uma 

implementação inicial da arquitetura proposta.  

Porém o tempo definido para a realização do estudo não permitiu alcançar este escopo, 

considerando a complexidade organizacional, política e técnica do ambiente de SI do 

Governo, bem como as limitações inerentes aos processos de aquisição e contratação 

governamentais, ficando, desde o planejamento da pesquisa, esta validação para estudos 

posteriores. 

Também se tornou impossível realizar a entrevista com o universo total de gestores de TI 

dos órgãos integrantes do Governo, tendo-se optado por utilizar os dados de pesquisa 

realizada através de questionários para o levantamento do Diagnóstico de TI do Governo de 

Pernambuco (2007 e 2008).  

3.6. Considerações Finais deste Capítulo 

Neste capítulo procurou-se demonstrar a metodologia adotada para o desenvolvimento da 

pesquisa e os instrumentos que possibilitaram uma coleta e análise de informações 

adequadas para a viabilização da definição de uma arquitetura de sistemas de informação 

que atenda aos requisitos e demandas do Governo de Pernambuco. 
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Nos capítulos seguintes (capítulos 4 e 5) procede-se a apresentação dos requisitos e de uma 

base para a definição de uma ASI que atenda à organização a que se destina, extraídos dos 

produtos do levantamento e da pesquisa, bem como a ASI proposta nesta dissertação,  

procurando apresentar uma ligação entre as bases e a proposta apresentada. 
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CAPÍTULO 4  

4. BASES PARA A ASI DO GOVERNO DE PERNAMBUCO 

Neste capítulo é apresentada uma visão do Governo do Estado de Pernambuco e uma 

descrição da situação atual da tecnologia da informação no contexto do Administração 

Pública Estadual, principalmente em relação aos sistemas de informação, de forma a situar 

o problema e o estudo em relação ao ambiente no qual o mesmo estará inserido. 

4.1. Referências Institucionais 

De acordo com o DECRETO Nº 31.427, de 27 de fevereiro de 2008, que aprovou o Manual 

de Serviços da Agência Estadual de Tecnologia da Informação – ATI, podemos ver que há 

uma grande preocupação com a integração de informações, sistemas e dados corporativos 

do Governo, por parte da alta gestão do executivo estadual. 

O mais importante é que esta preocupação está institucionalizada, tendo passado da gestão 

anterior do Governo para a gestão atual. Todos os principais pontos que destacaremos neste 

decreto, podem ser encontrados na versão anterior (Decreto nº 29.273, de 02 de junho de 

2006) do Manual de Serviços da ATI. 

A Agência Estadual de Tecnologia da Informação - ATI é uma autarquia integrante da 

Administração Indireta do Poder Executivo Estadual, vinculada à Secretaria de 

Administração - SAD, na forma da Lei Complementar nº 49, de 31 de janeiro de 2003, e 

Lei nº 13.205, de 19 de janeiro de 2007, sendo pessoa jurídica de direito público interno, 

dotada de autonomia administrativa e financeira e com patrimônio próprio. 

Sua Missão Institucional é “Implementar a política de informática de Governo e promover 

a qualidade da administração pública estadual através da Tecnologia da Informação e 

Comunicação, prestando serviços de suporte à regulação e de apoio técnico e operacional 

na digitalização dos processos de gestão, administração e produção dos órgãos e entidades 

da administração direta e indireta do Estado de Pernambuco”. 

Dentre as principais atividades da ATI, apresentadas no seu Manual de Serviços, 

destacamos as seguintes, por se relacionarem mais ao tema abordado nesta dissertação: 

• Propor normas e padrões para arquiteturas, recursos e processos de TIC, do 

ambiente computacional e políticas e diretrizes para segurança, organização e 

funcionamento do Governo Digital; 
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• Desenvolver propostas para as arquiteturas de TIC, suas normas e diretrizes; 

• Coordenar o desenvolvimento, manutenção e uso do GRP – Sistema Integrado de 

Gestão; e 

• Disciplinar e coordenar o gerenciamento das bases de dados e bibliotecas de 

aplicativos do Governo Digital 

• Dentro da Gerência de Normatização e desenvolvimento do Governo Digital, foi 

criada a Unidade de Sistemas de Gestão de Governo, com as seguintes atribuições:  

• planejar e coordenar junto aos NSIs a implantação, manutenção, transferência, 

operação e integração do legado de aplicações governamentais para o GRP;  

• manter as atualizações dos aplicativos componentes do GRP;  

• especificar, contratar e gerir novas aplicações de TIC componentes do GRP;  

• definir e manter a evolução da arquitetura de software e hardware do GRP; 

• homologar novos modelos de dados;  

• promover a integração das aplicações GRP com aplicações setoriais;  

• especificar, contratar e gerir aplicações de interface do GRP para outras 

organizações governamentais e não governamentais, empresas e cidadãos;  

• elaborar e manter a documentação técnica e operacional do GRP;  

• garantir a interoperabilidade e integração no desenvolvimento e manutenção das 

aplicações de GRP;  

• analisar e homologar as propostas de projetos e aquisições de aplicações de TIC 

para incorporação ao GRP;  

• desenvolver, implantar e coordenar a gestão do conhecimento sobre os processos, 

metodologias, desenvolvimento, operação, e manutenção do GRP;  

• definir os procedimentos de manutenção de aplicações (back-up, restore, recovery, 

modificações de atributos de tabelas e criação de bancos de dados) para serem 

executados pelas equipes de produção;  

• executar as verificações sobre o cumprimento das normas e padrões do GRP na ATI 

e nos NSIs;  

• desenvolver e manter aplicações WEB corporativas e em apoio aos NSI menos 

estruturados, quando se tratar de aplicações de interesse do Governo. 

Outros instrumentos legais e institucionais também referendam esta preocupação do 
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Governo com a arquitetura de sistemas e integração de informações de Governo, como é o 

caso da Lei Complementar nº 49, de 31 de janeiro de 2003, que define a Reforma 

administrativa do Governo do Estado, incluindo a criação da ATI e do Programa Governo 

Digital, a Lei nº 12.985, de 2 de janeiro de 2006, que institui o Sistema Estadual de 

Informática de Governo; e a 3. Lei nº 13.205, de 19 de janeiro de 2007, que Dispõe sobre a 

estrutura e o funcionamento do Poder Executivo (mini-reforma administrativa). 

4.2. Cenário Institucional Atual 

As atividades da ATI são executadas em um modelo de informática coordenado e 

descentralizado, envolvendo a articulação técnica da ATI com as unidades de informática 

distribuídas, integrantes das estruturas das Secretarias do Estado, sob a forma de Núcleos 

Setoriais de Informática (NSIs), e dos órgãos da administração indireta, subordinados às 

Secretarias, sob a forma de Núcleos de Informática (NI). 

Neste modelo, os núcleos de informática (NIs) e NSIs têm independência para criar e 

manter seus próprios sistemas, utilizar e comprar ferramentas para desenvolvimento e 

possuir seus próprios ambientes de execução para esses sistemas, desde que em acordo com 

as diretrizes da política de TI administrada pela ATI.  

A ATI fornece aos NSI e NI infra-estrutura tecnológica como servidores e Data Center para 

hospedagem das aplicações, além de plataformas para execução das aplicações e 

ferramentas para desenvolvimento.  

Para apoiar a coordenação da gestão de TI no Governo, a ATI desenvolve normas e padrões 

a serem adotados pelos NSI e NI nos projetos de sistemas. 

A ATI possui uma gerência responsável pelo desenvolvimento do eGoverno, que em 

Pernambuco, se denomina Governo Digital, a Gerência de Normatização e 

Desenvolvimento do Governo Digital – GND. Basicamente, esta gerência faz a gestão 

técnica dos sistemas corporativos do Governo, buscando garantir a integração, 

disponibilidade e interoperabilidade dos mesmos. Esta gerência também é responsável pelo 

fornecimento de informações para o Núcleo de Gestão do Governo, composto pela 

Governadoria, Secretaria de Planejamento e Gestão, Secretaria de Administração, 

Secretaria da Fazenda e Secretaria Especial de Controladoria Geral do Estado. 

A GND desenvolve integrações entre os sistemas corporativos, sistemas comuns aos 

diversos órgãos do Governo, sistemas de interesse do Núcleo de Gestão do Governo, 
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sistemas cujo escopo abrange mais de um órgão do Governo, além de consolidar bases de 

dados e desenvolver sistemas de Datawarehouse (DW) e Business Intelligence (BI) para 

uso do Núcleo de Gestão.  

Pela filosofia do modelo de gestão de TI adotado pelo Governo, a ATI, através da GND, 

deve se utilizar de fábricas externas para o desenvolvimento de seus projetos de software, 

contratadas através de licitação. Além de especificar as soluções a serem desenvolvidas, os 

técnicos daquela gerência executam a gestão da prestação dos serviços de desenvolvimento 

de software e componentes, controlando os prazos de entrega e a qualidade dos produtos de 

software desenvolvidos pelas fábricas contratadas. 

Em Março de 2008, a ATI iniciou um Programa de estudo e implantação de BPM e SOA, a 

fim de proporcionar agilidade nos processos e possibilitar melhores integrações entre os 

sistemas do governo. 

4.3. Iniciativas Anteriores de Estruturação de SI no Governo de Pernambuco 

De 2003 a 2005, o projeto Desenvolvimento do GRP, como parte do Programa Governo 

Digital, foi executado, com a coordenação do Professor Carlos Ferraz e definiu os conceitos 

básicos para concepção do GRP de Pernambuco. 

Foram realizados 3 seminários, envolvendo os gestores de TI do Governo e foi publicado o  

relatório ARQUITETURA GRP - CONSOLIDAÇÃO DOS PROJETOS 

ESTRATÉGICOS, em dezembro de 2003, cujo anexo III, apresenta a RELAÇÃO DE 

SISTEMAS DA ADMINISTRAÇÃO DIGITAL DE PERNAMBUCO.  

Segundo o programa Governo Digital, tomando como referência o conceito de ERP – 

Enterprise Resource Planning, que designa a categoria de Sistemas Informatizados 

Integrados de Gestão Empresarial, foi definido como GRP – Government Resource 

Planning, ou Sistema Informatizado Integrado de Gestão Governamental, o conjunto de 

sistemas de informação de interesse corporativo do Governo, que interagem entre si e são a 

base de informação estruturada para apoiar a administração, a gestão e a produção do poder 

Executivo Estadual de Pernambuco. 

No documento DIAGNÓSTICO DE TIC DO GOVERNO DE PERNAMBUCO, editado 

em maio de 2007, no início da gestão atual do Governo de Pernambuco, solicitado pelo 

próprio Governador, foi detectado que existem três realidades totalmente distintas, no que 

tange ao uso e gestão de recursos de TIC, no Governo de Pernambuco : 
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• Um grupo de secretarias e órgãos que já possuem um grande parque de equipamentos, 

uma cultura de utilização de sistemas informatizados há mais de 15 anos e estrutura de 

gestão de TIC; 

• Um grupo intermediário que tem uma certa utilização de TIC, porém de forma ainda 

não consolidada, sem grande influência na operação e planejamento do órgão e ainda 

voltada para sistemas de informação para a área meio do órgão; e 

• Um grande grupo de órgãos que estão em um estágio muito incipiente no uso da TIC. 

Tendo sido aprovado o conteúdo do documento do Diagnóstico de TIC do Governo, a ATI 

elaborou um plano de ação que compreende todas as ações sugeridas no referido 

documento e deflagrou a execução do mesmo. 

Podemos destacar, no que se refere ao tema deste trabalho, os seguintes projetos: 

• Definição de uma arquitetura de sistemas para o Governo para permitir a 

interoperalidade e integração de sistemas, dados e processos e viabilizar o fornecimento 

de informações corporativas à cúpula de governo, bem como o desenvolvimento de e-

serviços integrados ao cidadão; 

• Normatização e Padronização do Sistema Estadual de Informática de Governo (SEIG), 

que envolve a publicação de normas e padrões de sistemas de informação, plataformas 

de hardware e software, segurança da informação, utilização de recursos de TIC, 

interoperabilidade de informações e sistemas, desenvolvimento de sistemas, páginas 

web, contratação de serviços e outros aspectos relacionados à TIC no Governo; 

• Estudo, definição e implementação de soluções de Business Inteligence (BI), 

abrangendo Data Marts e Data Warehouse, além de ferramentas de consultas OLAP 

(Online Analytical Processing, ou processamento analítico on-line) e gráficas para 

apoiar os processos de tomada de decisão da cúpula de Governo; 

• Implantação do SG.net nos órgãos do Governo, a partir de prioridades definidas pela 

Secretaria de Administração – SAD; 

• Revisar e promover a melhoria, modernização e atualização dos módulos do SG.net e 

migrar para uma plataforma de desenvolvimento que não exija softwares proprietários 

para a operação e desenvolvimento dos aplicativos; 

• Desenvolvimento do Painel de Controle das Ações do Governo – sistema web para 
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monitoramento e acompanhamento das ações do Governo; 

• Desenvolvimento do Portal do Cidadão – portal web para prestação de serviços ao 

cidadão, que será o principal componente da camada de Produção Digital Direta, 

contendo todos os serviços web, com acesso direto pelo cidadão, de todos os órgãos do 

Governo; 

• Estudo, análise, racionalização e automação de processos de negócio do Governo, 

utilizando ferramentas de automação e certificação digital. 

Podemos destacar, no contexto desta dissertação, a primeira ação acima (Definição de uma 

arquitetura de sistemas para o Governo). O produto desta dissertação servirá de referência 

para o desenvolvimento desta ação componente do Plano de Ação da ATI. 

4.4. O que já está disponível no ambiente de TI do Governo de Pernambuco em 

relação a uma ASI 

Para que se possa definir uma estratégia de implementação de arquitetura de SI no 

Governo, se faz necessário analisar o cenário atual em relação ao que já se dispõe no 

Governo, relacionado ao tema. 

4.4.1. Ferramentas 

A ATI já utiliza ou possui as seguintes ferramentas para EAI, SOA ou BPM: 

a) TIBCO Studio (módulo de uso gratuito): IDE para desenho de processos; 

b) Intalio: ferramenta open source voltada para desenho e automação de procesos de 

negócio; 

c) Conector IWay (Suite 5.2.104, 2003): adaptadores utilizados para conectividade com 

Mainframe; 

d) Salvo: integração através de screen scrap (forma de executar uma transação de um 

sistema através do protocolo de formatação de telas, capturando informações em  

determinadas posições da tela e preenchendo os campos da tela de entrada de dados. 

Esta forma de comunicação somente funciona para telas de caracteres, ou seja, não 

gráficas) utilizado pela SEFAZ. 

e) Applinx: ferramenta da SoftwareAG para integração através de screen scrap; 

f) EntireX: ferramenta da SoftwareAG para chamadas remotas entre mainframe e baixa 

plataforma através de interfaces Java, DCom e Webservice; 

g) Communis (Liferay): para a construção de Portais; 
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h) Intersystems Ensemble (versão 2008-1): para Barramento de Serviços e integrações. A 

licença é para Windows 32 ou 64 bits e estende-se para toda a APE.  

O nível de conhecimento das ferramentas existentes dentro das equipes ainda é bastante 

conceitual, com base em alguns treinamentos básicos relativos a BPM/SOA e apresentações 

dos produtos. 

A tabela 4 apresenta um resumo da avaliação do ambiente da ATI. 

Componente Nota Comentários 
Barramento de Serviços TC A ATI possui ferramentas para as 

características desse componente, com 
algumas ressalvas. 

Segurança PC Não existe ferramenta dedicada a 
Segurança. Parte de suas características é 
realizada pelo Ensemble. 

Gerenciamento/Monitoração PC Não existe ferramenta dedicada a 
Gerenciamento/Monitoração. Parte de suas 
características é realizada pelo Ensemble. 

Governança NC Nenhuma ferramenta de governança foi 
encontrada dentro da infra-estrutura da 
ATI. Contudo, governança vai além do uso 
de ferramentas e encontra-se em análise um 
projeto de revisão do processo de 
desenvolvimento de software do Estado. 
Nele seria contemplada a definição de um 
ciclo de vida para serviços, de um modelo 
de desenvolvimento voltado para serviços, 
de políticas de testes, manutenção e 
expansão. Está em análise ainda, a 
definição de uma taxonomia de navegação, 
metadados, websemântica e catálogo de 
dados.  

Diretório de Serviços NC Não existem ferramentas de diretório e 
registro de serviços dentro da infra-
estrutura da ATI. 

Legenda : Nota : TC-Totalmente contemplado, PC-Parcialmente contemplado e NC-Não contemplado 

Tabela 4 – Avaliação da infra-estrutura existente na ATI 

Das ferramentas existentes, o software Intersystems Ensemble possui grande relevância, 

pois pode ser utilizada como barramento de serviços. Porém de acordo com análise da 

mesma, não é possível garantir que possa cumprir integralmente esta função na arquitetura 
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de SI do Governo de Pernambuco. Os seguintes pontos levantados foram considerados 

relevantes: 

a) Positivos: 

• Facilidade de instalação; 

• Grande quantidade de adaptadores e transportes nativos; 

• Utiliza linguagem padrão na orquestração (BPEL); 

• O sistema não necessita de um banco de dados adicional para persistência de dados do 

barramento, como configurações, tracking e auditoria, pois possui um banco orientado a 

objetos embutido; 

• Tem possibilidade de configurações dinâmicas para endpoints de serviço permitindo 

facilidade de migração entre ambientes de homologação e produção; 

• Possui portal de administração e gerenciamento customizável; 

• Permite interação humana através das orquestrações por meio de um sistema de 

workflow simplificado; 

• Tem mecanismo de regras de negócio dinâmicas dentro dos fluxos; 

• Funciona em Linux e Windows; 

• Tem ferramenta para visualização gráfica do fluxo de processos que rodou; 

• Suíte integrada, não necessita de outros softwares em conjunto para prover a 

funcionalidade de barramento; 

• IDE de desenvolvimento acoplado ao sistema. 

b) Negativos:  

• Exige programação das interfaces de entrada em 100% dos casos, não possuindo 

ferramentas declarativas ou interface gráfica de configuração para a parte de entrada 

dos serviços; 

• Não utiliza formatos ou linguagens padrão; 

• Não tem mecanismos para escalabilidade horizontal e, para trabalhar com sistema de 

tolerância a falhas, ele depende das ferramentas disponíveis no sistema operacional; 

• Não tem flexibilidade para persistência de dados de tracking e logs do barramento; 

• Procedimento para promover a publicação entre ambientes é pobre, necessitando de 

mover arquivos manualmente; 
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• Não possui ferramental para governança, cadastro de artefatos, ciclo de vida de serviços 

ou páginas verdes; 

• Não possui ferramental para Diretórios/Registro de serviços, páginas brancas e/ou 

amarelas; 

• Funcionalidades de segurança limitadas; 

• Possui linguagem de programação proprietária (não padronizada) para customização de 

regras e adaptadores; 

• Não possui mecanismos para trabalhar como barramento federado; 

• IDE de desenvolvimento acoplada ao sistema. 

4.4.2. Procedimentos 

No mapeamento de processos, existem iniciativas isoladas, e conseqüentemente métodos 

diferentes em cada iniciativa. É utilizado DFD (Diagramas de Fluxo de Dados) e esquemas 

gráficos sem rigor notacional para modelar processos que são gravados em arquivos na rede 

não compartilhados entre as áreas. A divulgação mesmo para as áreas internas ainda não é 

eficiente, de modo que há falta de conhecimento sobre o projeto de definição e implantação 

de uma ASI para o Governo dentro da ATI e nos órgãos. 

As integrações sofrem o mesmo sintoma, com as equipes de cada órgão realizando as 

poucas integrações que são conhecidas de forma não padronizada e sem a utilização de uma 

ferramenta padrão. Cada lugar escolhe suas próprias maneiras de integrar os sistemas. 

A documentação é na maior parte informal. A maioria dos processos não é documentada. 

Planilhas são empregadas para controles internos e geração de dados. 

Não existem procedimentos formais para controle de mudanças nas regras de negócio. 

4.4.3. Gestão, Estrutura Organizacional e Recursos Humanos para uma ASI 

Existe uma estrutura organizacional bem definida, que delega para áreas específicas 

responsabilidades como Segurança, Infraestrutura Tecnológica, Sistemas e Processos. 

A Unidade de Sistemas, responsável pela coordenação dos projetos de software criou uma 

equipe dedicada à ASI do Governo. A Unidade de Processos é dedicada à iniciativa de 

automação de processos. 

A alta direção de TI demonstra total apoio a essa recente iniciativa e está comprometida na 

geração de boas práticas de TI e Governança. Existe já, por exemplo, o empenho em criar 

um portal de serviços. 
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A ATI relaciona-se diretamente com os outros órgãos do governo através dos Núcleos 

Setoriais de Informática. Através dos NSIs a ATI desenvolve suas atividades de apoiar, 

regular e normatizar as ações de TI nos órgãos. Alguns funcionários concursados da ATI 

ficam alocados nesses NSIs, que ficam geograficamente afastados da sede da ATI. 

No corpo técnico houve a chamada de pessoal do concurso recentemente.  

4.4.4. Análise SWOT da iniciativa de implantação de uma ASI no Governo 

Foi realizada uma análise estratégica da iniciativa empreendida pela ATI. As tabelas 5 e 6 

apresentam o resultado dessa análise. 

Forças - vantagens competitivas internas 

Seq Força Descrição 

1 
Iniciativas para geração 
de boas práticas de 
Governança 

Alta direção de TI comprometida na geração de boas 
práticas de TI 

2 
Criação de portal de 
serviços ao cidadão 

Iniciativa por parte da direção da ATI 

3 Prioridade Estratégica 
A empresa está comprometida e há um plano em andamento 
para a contínua inovação 

4 Patrocínio da alta direção Para adoção de novas práticas 

5 
Equipe dedicada ao 
projeto 

Haverá uma equipe totalmente dedicada à iniciativa de 
implantação de uma ASI 

6 
Boa infra-estrutura 
tecnológica 

O governo e a ATI possuem uma boa infra-estrutura para a 
área de tecnologia 

 
Fraquezas - vulnerabilidades da organização 
 
Seq  Fraqueza Descrição 

1 
Falta de 
comprometimento das 
áreas 

Busca de informações / entrevistas com usuários para 
implantação de processos 

2 
Desconhecimento de 
BPM  

Falta de conhecimento e divulgação para as áreas internas 
sobre o que compreende a iniciativa BPM 

3 Práticas isoladas 
Práticas isoladas de mapeamento de processos e integração 
de sistemas 

4 
Falta de documentação de 
processos 

Processos não são documentados, apenas funções rotineiras 
são automatizadas 

5 
Falta de experiência 
técnica 

Equipes responsáveis, apresentam pouca experiência em 
ASI e especificamente em BPM e SOA 

6 
Softwares disponíveis 
inadequados 

Softwares já adquiridos que podem não atender as 
necessidades corretamente 

Tabela 5 – análise das forças e fraquezas da ATI em relação à adoção de ASI 
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A análise realizada permite a conclusão de que, apesar do patrocínio da direção da ATI para 

a implantação dessas tecnologias, arquiteturas e práticas relacionadas à implantação de uma 

ASI no Governo, existem diversos aspectos dificultadores, em especial aqueles 

relacionados com a cultura organizacional e com a falta de experiência técnica.  

Outra grande dificuldade está na diversidade de órgãos e de áreas de negócio, o que 

dificulta a mobilização para a mudança cultural dos técnicos. 

Além das dificuldades e forças internas, também foram identificadas e analisadas 

oportunidades e ameaças externas ao projeto de implementação e implantação de uma ASI 

no Governo (ver tabela 6 a seguir). 

 
Oportunidades - forças externas favoráveis 
Seq Oportunidade Descrição 

1 
Mapeamento de 
Processos 

Projeto em fase de planejamento 

2 Treinamento 
Falta de conhecimento de ferramentas BPM e notação 
BPMN 

3 Implantação de BPM  Intenção de adoção de BPM , sendo marca da gestão atual 

4 
Controle e otimização de 
Processos 

Buscar melhorias nos processos internos gerando receita ( 
visão atual do Secretariado ) 

5 Mentoring Mentoring contratado para Processos BPM e SOA 
6 Infra-Estrutura Aquisição de novos servidores e infra-estrutura de TIC 

7 
Reestruturação 
organizacional 

Nova estrutura organizacional, momento para mudanças de 
cultura 

 
Ameaças - obstáculos externos 
Seq Ameaça Descrição 

1 Licitação  
Muita burocracia para aquisição de bens e contratação de 
serviços de TIC  

2 
Resistência para repassar 
informações  

Áreas não repassam informações sobre processos  

3 
Não ter patrocínio em 
nível Estadual  

Dificuldade de acesso à informação, cooperação dos órgãos 

4 
Risco de descontinuidade 
da gestão atual  

A descontinuidade da gestão pode afetar a iniciativa de 
implantação de uma nova ASI 

5 Comunicação  
Falsa impressão de que é um projeto apenas de TI e não de 
NEGÓCIOS 

6 
Falta de foco na 
implantação 

Indecisão e falta de definição sobre escopo e processos a 
serem construídos 

Tabela 6 – análise das oportunidades e ameaças externas à ATI  à adoção de uma ASI 
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Alguns dos aspectos levantados nas tabelas 5 e 6 são inerentes, praticamente, a qualquer 

estrutura de governo, tendo sido considerados inclusive por Tait (2000) na definição de um 

modelo de ASI para o setor público. 

4.5. Requisitos da Arquitetura e da Infraestrutura de TI 

4.5.1. Objetivos e Metas 

A seguir são listados os principais objetivos da implementação de uma nova ASI no 

Governo: 

a) Criar as condições necessárias para que as informações alimentadas, processadas e 

armazenadas pelos sistemas de informação dos diversos órgãos integrantes do Governo 

sejam disponibilizadas para os demais órgãos interessados e para o núcleo de gestão do 

Poder Executivo Estadual; 

b) Promover a integração de sistemas e a interoperabilidade das aplicações intragoverno, 

entre esferas de governo e entre o governo e fornecedores, parceiros e terceiro setor; 

c) Aumentar a eficiência, eficácia e agilidade da TI no Governo de Pernambuco no 

atendimento às demandas setoriais e globais por sistemas de informação, automação de 

processos e informações gerenciais; 

d) Fomentar, nos diversos órgãos da APE, a mudança organizacional do tradicional 

modelo orientado a funções (com visão departamental) na direção de um modelo 

organizacional orientado a processos (com visão corporativa), gerando melhores 

instrumentos de gestão, mais transparência nos processos e qualidade nos serviços 

prestados ao cidadão; e 

e) Aumentar a resiliência às pressões e impactos de mudanças nas políticas 

governamentais, nos negócios ou tecnologia, preservando os níveis de serviços 

prestados aos clientes. 

4.5.2.  Principais requisitos da Arquitetura a ser implementada 

De acordo com levantamento realizado junto aos principais gestores de TI do Governo, os 

requisitos básicos para a ASI do Governo: 

a) Confiança: a arquitetura deve oferecer meios de garantir a integridade das transações 

realizadas entre os sistemas. 

b) Disponibilidade: disponibilidade 24 horas por dia, sete dias por semana, com paradas de 

manutenção preventiva programadas. Para alcançar esse requisito é importante que a 
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infra-estrutura seja preparada com esse objetivo, tanto hardware como software; 

c) Escalabilidade: a infra-estrutura deve permitir que sejam adicionados mais recursos à 

infra-estrutura de forma a atender o aumento da demanda; 

d) Desempenho: atender níveis de desempenho mínimos e não afetar o desempenho das 

aplicações legadas; 

e) Segurança: é necessário possuir mecanismos de Autenticação, Autorização, Auditoria e 

Confidencialidade; 

f) Gerenciabilidade: a infra-estrutura de software para a iniciativa SOA/BPMS deve 

possuir mecanismos para o gerenciamento de forma simples e centralizada; 

g) Flexibilidade: os sistemas são construídos de forma a simplificar futuras manutenções e 

a adição de novas funcionalidades; e 

h) Compatibilidade: deve atender às plataformas Linux e Windows. 

4.5.3. Fatores que Influenciam na Arquitetura de TI 

O desafio atual é desenvolver um ambiente de comunicação, que permita aos diversos SIs 

da organização trocar dados de forma eficaz, atendendo à crescente demanda dos processos 

de negócio por comunicação instantânea, ou seja, em tempo-real. O desempenho 

operacional das corporações está diretamente associado à qualidade da arquitetura de 

integração de seus SIs, uma vez que os processos de negócio estão cada vez mais de-

pendentes de funções desempenhadas por softwares (DE SORDI & MEDEIROS JR, 2004).  

 

Figura 20 – Fatores que afetam a arquitetura de TI.  Fonte: GARCIA (2005). 
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A figura 20, acima, apresenta os principais fatores influenciadores de uma ASI. 

A seguir, é descrito cada um dos fatores apresentados na figura 20: 

a) Demanda dos usuários: este fator influencia na arquitetura de TI porque os usuários são 

a razão de existirem os sistemas de informação. Eles possuem voz ativa e estão sempre 

demandando novas aplicações ou funcionalidades, de forma cada vez mais acelerada. A 

Arquitetura de Informações deve ser flexível o bastante de modo a permitir a integração 

das inovações à Arquitetura atual. Hoje os usuários têm acesso a informações dos 

fornecedores sobre novas soluções “milagrosas” e isto pode comprometer toda a 

Governança de TI, caso a arquitetura de TI não seja capaz de absorver estas demandas 

no prazo desejado. 

b) Redução de Custos: a redução de custos requer que seja feita a priorização de projetos 

através da identificação daqueles projetos que tragam um melhor resultado para a 

organização como um todo. Na implementação de novos projetos, recomenda-se a 

implantação inicial, a partir de um projeto-piloto. Este fator afeta diretamente a 

definição de uma Arquitetura de Informações, dado que, dificilmente será possível 

realizar todos os projetos simultaneamente, devido às limitações financeiras. 

c) Qualidade: a busca pela melhoria da qualidade e melhoria contínua nos processos irá 

acelerar a informatização e automação dos mesmos. Este fator proporciona uma 

influência positiva na Arquitetura de Informações, que deve se tornar ainda mais 

aderente aos processos produtivos. 

d) Integridade dos Dados: a correta administração dos dados irá simplificar 

consideravelmente a integração e consolidação dos dados da organização, reduzindo o 

retrabalho e eliminando interfaces desnecessárias. 

e) Sistemas Legados: muitas vezes a necessidade de manter antigos sistemas em operação 

representa um grande obstáculo para a modernização da Arquitetura de Informações. 

Esta é, muitas vezes a razão do atraso na passagem para tecnologias mais avançadas. 

Nestes casos a solução poderá passar por uma análise utilizando técnicas de 

reengenharia ou utilização de midlewares de integração de sistemas. 

f) Plataformas de Hardware / Software: novas tecnologias de hardware / software são 

introduzidas continuamente no mercado, fornecendo, teoricamente, substanciais 

vantagens sobre as tecnologias anteriores. A pressão no sentido de mudança tecnológica 
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é sempre elevada. A análise das possibilidades fornecidas pelos novos equipamentos e 

aplicações será uma questão fundamental no ajuste adequado da Arquitetura de 

Informações. 

g) Novos Desenvolvimentos de Software: a decisão de novos desenvolvimentos internos 

de software deve ser cuidadosamente analisada, haja vista que, a tendência tem sido a 

de utilização de produtos já disponíveis no mercado, com o mínimo de customização 

possível. O uso de ERP – Enterprise Resource Planning ou Sistema de Gestão Integrado 

acaba sendo na maioria das organizações uma alternativa que tem sido adotada por 

muitas empresas como uma solução para os constantes problemas internos gerados a 

partir de expectativas não atendidas a partir de soluções domésticas relacionadas à 

integração dos sistemas de informação, em especial nas grandes Organizações. 

h) Conectividade e Interoperabilidade: a conectividade e interoperabilidade dos sistemas 

são questões essenciais de novas alternativas oferecidas pelo mercado, introduzindo 

uma pressão adicional no projeto de uma Arquitetura de Informações integrada. 

i) Atendimento aos Padrões: atender aos padrões é outra questão a ser considerada na 

Arquitetura de Informações. A implementação de uma Arquitetura de Informações, sem 

estreita aderência aos padrões e procedimentos para aquisição, implantação e 

desenvolvimento dos recursos da informação, será o primeiro passo para um completo 

“caos”. 

j) Gerência dos Recursos da Informação: a capacidade de gerenciar os recursos da 

informação de uma organização será um fator determinante na implantação de uma 

nova Arquitetura de Informações. 

k) Recursos da Informação: a limitação dos recursos da informação, incluindo 

infraestrutura, rede, servidores, periféricos e aplicações, irá afetar a implantação da 

Arquitetura de Informações.  

l) Competidores Externos: a pressão dos competidores externos é regulada por uma 

equação bem simples: ou os recursos da informação internos da organização são 

competitivos ou devem ser terceirizados. Portanto, o mercado deve ser 

permanentemente monitorado. Esta questão afeta diretamente a Arquitetura de 

Informações, à medida que a terceirização introduz uma grande influência de 

fornecedores externos à organização (GARCIA, 2005). 
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Todos os fatores citados acima representam desafios que levam a repensar a arquitetura de 

TI, buscando sempre a flexibilidade e agilidade de transformação das aplicações e da infra-

estrutura de software e de hardware.  

4.6. Conclusões do Capítulo. 

Neste capítulo foi possível descrever diversos aspectos do Governo do Estado de 

Pernambuco relacionados com a ASI a ser definida e implantada. Desde aspectos 

institucionais e normativos, até a realidade de ambiente técnico disponível hoje na APE. 

Também puderam ser elicitadas as bases para a definição de uma ASI vasculhadas nas 

entrevistas e no levantamento técnico. Agora é possível, adicionar os conhecimentos 

teóricos resumidos pela revisão bibliográfica do assunto (capítulo 2) com estas informações 

de ordem prática deste capítulo 4 e definir uma ASI para o Governo do Estado de 

Pernambuco, no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 5  
O PATRIMÔNIO é controlado por cada órgão, o que não gera necessidade de uso de 

mesmo campo-chave primária para vários órgãos. Sendo necessário apenas definir um 

formato padrão para a codificação 5. ASI PARA O GOVERNO DE 

PERNAMBUCO 

A ASI proposta para o Governo de Pernambuco possui os seguintes elementos: 

a) Modelo de ASI; 

b) O Modelo de gestão do Governo; 

c) O Serviço Público – Modelo de Negócios; 

d) O Modelo de Dados Conceitual do Governo; 

e) Os Sistemas de Informação (SI); 

f) A Arquitetura de Tecnologia da Informação, dividida em Arquitetura de Hardware e 

redes e Arquitetura de Software; e 

g) Os Usuários dos SI. 

Cada um destes elementos são descritos no decorrer deste capítulo. 

5.1. O Modelo de ASI para o Governo de Pernambuco 

A base para o modelo de arquitetura de SI proposto é o modelo proposto por Tait (2000), 

tendo em vista que o mesmo se sustenta na integração entre organização, negócios, 

sistemas de informação, tecnologia de informação e usuários, além de levar em 

consideração as especificidades do setor público, identificadas em seu estudo.  

A integração entre organização, negócios, sistemas de informação, tecnologia de 

informação e usuários, ao ser básica para qualquer forma organizacional, torna-se 

imprescindível para o modelo proposto para o setor público, na medida em que norteia os 

elementos que comporão o modelo. 

Porém alguns aspectos ligados à evolução tecnológica e aos novos padrões de mercado 

surgidos mais recentemente, configuram a necessidade de adaptação do modelo de Tait.  

O primeiro aspecto diz respeito à proliferação e tendência tecnológica para a arquitetura de 

sistemas na Web. Nessa arquitetura, a camada de software cliente perde totalmente a 

potencialidade de processamento de informações, pois a camada de software cliente roda 

em browsers de internet dispensando pesadas infraestruturas na ponta (junto aos usuários). 
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Na verdade, apesar de conceitualmente esta arquitetura derivar da arquitetura cliente-

servidor, ela se aproxima, na prática, da arquitetura mainframe, com servidores centrais de 

alta capacidade de processamento, enquanto, nas pontas, as áreas de negócio apresentam  

leveza e simplicidade tecnológica na infraestrutura.  

Utilizando a arquitetura de sistemas Web e viabilizando o uso de uma infraestrutura central 

(de hardware, software, pessoal de suporte, pessoal operacional para monitoramento, além 

de dispositivos e estruturas físicas para propiciar segurança e disponibilidade de 

informações), através de data center, desonera-se as pontas (as unidades de negócios) da 

necessidade de uma estrutura para gerir e operar uma rede inteligente, complexa e com 

clientes gordos, mas, sim, uma rede simples com estações de trabalho leves, utilizando 

apenas o sistema operacional e o browser de internet, praticamente. 

Desta forma, as áreas de negócio podem se concentrar nas aplicações e na melhoria de 

sistemas e de processos. 

Outro aspecto a considerar é o alinhamento do mercado de TI para as tecnologias 

SOA/BPM, por si só, esta tendência de padronização e de adesão dos maiores fornecedores 

de software já mereceria uma certa atenção, já que, no mundo atual, as organizações 

também precisam que seus sistemas aplicativos conversem com sistemas aplicativos 

externos (de outras organizações). Assim também acontece com os Governos Estaduais que 

precisam que seus sistemas troquem informações em tempo real com sistemas do Governo 

Federal e com Governos Estaduais, além de entidades de outros poderes, tais como 

tribunais de Contas, Assembléias Legislativas, Tribunais de Justiça. Isto sem contar com 

organizações não governamentais como Banco Mundial, ONU, ONGs e outras.  

Mas o emergir dessas tecnologias nos trazem facilidades de integração de sistemas e de 

funções, integrando-as aos processos de negócio e fazendo automações desses processos de 

uma forma muito menos onerosa e muito mais ágil do que em tecnologias anteriores. 

A questão que mais exige atenção em relação ao surgimento desse novo padrão de 

arquitetura de software, é que ele influencia os outros aspectos relacionados à Arquitetura 

de Sistemas de Informação da Organização, tais como: o foco nos serviços de processos e, 

portanto, nos processos da organização.  

É nesse ponto que se faz necessária a adaptação do modelo proposto por Tait (2000): 

inserindo um componente central, de forma semelhante à arquitetura ARIS, que coloca o 
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componente Processos como ponto de partida. 

A figura 20 apresenta o modelo proposto de ASI para o Governo de Pernambuco. A seguir 

cada componente do modelo será detalhado, mostrando os elementos que o compõem e 

suas interações. 

 

 

Figura 21 – Modelo de ASI proposto para o Governo de Pernambuco – adaptado de TAIT (2000) 

a) Estrutura organizacional governamental 

A estrutura organizacional nesta abordagem representa toda a máquina do Governo, 

incluindo os seus recursos, a sua estrutura formal e sua estratégia. Representa uma visão 

mais integradora e abrangente da organização, por mostrar a necessidade do conhecimento 

de sua missão, suas metas e estratégias e seu relacionamento com as atividades 

desenvolvidas, sejam internas ou externas (TAIT 2000). 
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Um sub-componente importante da estrutura organizacional, neste modelo, é a cultura 

organizacional. Neste caso, o foco é na implementação de novos sistemas de informação. A 

cultura organizacional pode viabilizar projetos com sucesso ou inviabilizá-los pela não 

obtenção de participação das pessoas envolvidas. Fator este que se complica nas 

organizações públicas, à medida que sofrem influências políticas, que podem levar à 

desmotivação de seu quadro funcional.  

Neste caso específico, por se tratar de uma estrutura pública, sujeita a mudanças 

ocasionadas por trocas de governo e plataformas políticas diferenciadas, deve ser colocada 

como sub-componente importantíssimo, a plataforma de governo, que modifica prioridades 

de áreas a serem atendidas, privilegia áreas de acordo com sua própria ideologia política 

(TAIT 2000).  

b) Serviços Públicos  

A visão “serviços públicos” é colocada no modelo de forma diferenciada da tradicional, 

pois não se trata de uma estrutura organizacional que fornece serviços visando apenas lucro 

financeiro. O negócio do serviço público, em sua essência, é o atendimento ao cidadão, 

com a prestação de serviços públicos, de qualidade. 

O componente negócios, pautado na visão de serviços públicos, deve considerar 3 

elementos básicos: o atendimento aos serviços administrativos do Estado, o fornecimento 

de informações para a tomada de decisão pelo nível executivo e o atendimento ao cidadão, 

pela democratização das informações, conforme mostra a figura 22.  
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Figura 22 – A visão de serviços públicos do modelo de ASI do Governo de Pernambuco. 

O atendimento aos serviços administrativos do Estado envolvem as organizações usuárias, 

que fazem uso tanto de sistemas específicos para seu funcionamento como de sistemas 

corporativos, adotados de maneira uniforme pelas mesmas. 

Duas vertentes são desafio para as organizações públicas na atualidade: o fornecimento de 

informações ao processo decisório e o atendimento ao cidadão.  

c) Processos de Negócio  

Na arquitetura ARIS, o modelo da cadeia de processo é tomado como ponto inicial para o 

desenvolvimento da arquitetura. Os elementos de uma cadeia de processo são os processos 

individuais. 

A ARIS trabalha com a noção de transformação da informação, que é paralela ao processo 

de transformação do material e ligado a ele. Sendo que para a teoria da produção, a 

transformação do material é dominante e para os processos administrativos, como 

processamento, contabilização, planejamento e projeto, a transformação da informação é 

dominante (TAIT, 2000). 

As funções descrevem o processo de transformação da informação, ou seja, a 

transformação dos dados de entrada em dados de saída. As funções são consideradas do 

ponto de vista de sua estrutura de função, sua seqüência de processamento e seu suporte, 
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usando modelos de decisão (TAIT, 2000). 

Numa organização pública, conforme Tait (2000), a essência do negócio é a prestação de 

serviços de qualidade ao cidadão. A prestação de serviços de qualidade está intimamente 

ligada aos processos, tanto os internos, que não estão ligados diretamente aos cidadãos, 

quanto aqueles de atendimento direto ao cidadão. 

A arquitetura ARIS usa como modelo para a modelagem dos dados, a abordagem ERM 

(entidade-relacionamento) estendido. 

d) Sistemas de Informação 

Para viabilizar os 3 elementos considerados no componente serviços públicos, os SI devem 

organizar suas atividades considerando as especificidades de cada um daqueles elementos, 

de acordo com o tipo de sistemas de informação a serem implementados (sistemas 

transacionais, corporativos e de atendimento ao cidadão; e, uma parte gerencial, dependente 

do governo e sua plataforma política). Veja a figura 23.  

Contudo, para a viabilização do conjunto formado pela parte básica e pela parte gerencial, é 

necessário que seja reestruturada a forma de desenvolver os sistemas, pautada, na 

atualidade, pelo uso inadequado de metodologia de planejamento e desenvolvimento de SI, 

por falta de documentação dos sistemas, pela duplicidade de informações, por manutenção 

excessiva em sistemas antigos que estão na estrutura mainframe e outros problemas 

relacionados diretamente ao desenvolvimento de SI (TAIT 2000). 
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Figura 23 – detalhamento do componente SI do Modelo de ASI (TAIT, 2000) 

Outros problemas, ligados às dificuldades do Estado em estabelecer uma política de 

informatização e a influência da mudança do governo no desenvolvimento de SI, em suma, 

relacionados à Governança de TI, são considerados importantes pela autora. 

Novas tecnologias, como Business Intelligence (BI) e Datawarehouse, juntamente com as 

melhores práticas de governança de TI, tão difundidas atualmente, vêm sendo abordados 

pela estrutura pública e, já, podem ser incorporados ao componente SI para amenizar as 

dificuldades citadas acima. 

O uso da ergonomia no setor público, considerada com o intuito de melhorar as condições 

de trabalho, e a apresentação das informações de forma a serem absorvidas e usadas 

facilmente pelos usuários, leva ao pressuposto que “cidadão” engloba um universo 

diferenciado e heterogêneo de pessoas que acessarão as informações e que os usuários das 

organizações usuárias também necessitam fazer um uso facilitado dos SI que utilizam para 

o desenvolvimento de suas atividades (TAIT 2000). 
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e) Tecnologia de Informação 

O modelo propõe o estabelecimento de uma política de investimentos para a aquisição e o 

uso de TI, que esteja sintonizada com o planejamento de SI e com a missão da estrutura 

governamental. A figura 24 faz um resumo da visão sobre a TI de uma ASI. 

 

Figura 24 – Componente TI do Modelo de ASI (TAIT, 2000) 

Os componentes da estrutura TI para setor o público, segundo este modelo são: 

• Plataforma de hardware; 

• Uso de redes; e 

• Ferramentas e metodologia para o desenvolvimento de software. O uso de 

ferramentas adequadas possibilita uma maior agilidade no desenvolvimento das 

atividades dos analistas de sistemas. 

f) Os usuários 

O componente “usuário” evolui, à medida que evolui a forma de tratar a informação, 

passando de agentes passivos a agentes ativos no processo.  

Porém, principalmente no setor público, há casos de usuários desmotivados e desconfiados, 

como os novos assessores contratados com os novos governos, que desconfiam dos 

funcionários de carreira e não conhecem os sistemas para extrair deles as informações 
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necessárias. 

 

Figura 25 – Componente Usuários do Modelo de ASI (TAIT, 2000) 

A figura 25 apresenta os principais elementos da visão sobre os usuários no modelo da ASI. 

Especificamente na estrutura pública abordada, a questão do usuário envolve duas 

dimensões: o cidadão (comunidade externa) e o usuário interno (comunidade interna). 

Por usuário cidadão considera-se toda a pessoa ou organização que busca informações no 

serviço público sobre os assuntos que lhe afetam.  

Por sua vez, o usuário interno, pode ser subdivido em: 

• funcionário de carreira, que desenvolve suas atividades rotineiras; 

• usuário gerencial e executivo da administração direta, ligado estreitamente ao 

governo e sua plataforma de atuação; 

• As organizações usuárias, configuradas em setores ou órgãos do Governo. 

A estrutura “usuário” deve ter como base de sustentação, a visão de atendimento ao público 

fornecida pelo setor público com a garantia de informações adequadas e de fácil manuseio, 

trazendo qualidade aos serviços públicos. Na mesma linha das organizações privadas que 

estão colocando seu foco no cliente, o setor público também se coloca como uma 

organização voltada para o cliente/cidadão e ligado aos objetivos organizacionais.  
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5.2. Modelo de Gestão do Governo 

A missão, a gestão e o planejamento estão ligados aos SI por duas vias: a primeira pelas 

informações que os SI fornecem para viabilizar o alcance da missão da organização, uma 

gestão mais eficiente e um planejamento mais condizente com a realidade e a segunda pela 

necessidade de um SI que dê suporte às atividades de gestão e planejamento e esteja 

integrado com a missão da organização. Para essa ligação é necessário pessoal capacitado 

que tenha visão de conjunto, ou seja, dos aspectos técnicos e organizacionais envolvidos 

(TAIT, 2000). 

5.2.1. Modelo Integrado de Gestão do Poder Executivo do Estado de Pernambuco 

O Modelo Integrado de Gestão do Poder Executivo do Estado de Pernambuco integra e 

organiza um conjunto de instrumentos e sistemas que estruturam os processos de trabalho 

da administração pública estadual. As iniciativas relacionadas com métodos e práticas de 

gerenciamento, adotadas em diversas áreas do Governo para assegurar a qualidade 

necessária na prestação de serviços à sociedade, precisam superar o estágio de isolamento e 

desarticulação, passando a compor um Modelo Integrado de Gestão. 

Adotou-se um processo de implantação gradual, em três movimentos, dos instrumentos e 

ferramentas que apontassem para um novo ambiente gerencial. 

a) Primeiro movimento (bases externas):  

O primeiro movimento representou a estruturação dos canais de diálogo com a sociedade 

em escala estadual e na dimensão regional, criando condições para que as representações 

sociais e contribuições individuais pudessem influenciar a definição de programas, projetos 

e atividades que formaram a proposta do Plano Plurianual 2008-2011, escolha de 

prioridades e posterior acompanhamento da execução das ações.  

Foram criadas as Secretarias Especiais e o Núcleo de Gestão formado reuniu as estruturas 

da área-meio sob a coordenação do Vice-Governador.  

Foi publicado o Portal da Transparência, foram realizados os Seminários Regionais e foi 

criado o CEDES – Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social. 

Outro passo importante para estruturação dos canais de interlocução com o cidadão, 

permitindo uma postura ativa no exercício de seus direitos, foi consolidado com a criação 

da Ouvidoria Geral do Estado, sob responsabilidade da Secretaria Especial de Articulação 

Social, com a finalidade de coordenar Rede de Ouvidores Públicos como sistema integrado 
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visando contribuir para o fortalecimento da cidadania e melhoria da qualidade dos serviços 

prestados pelas instituições. 

Um desdobramento natural deste processo, ampliando a capilaridade das instâncias de 

diálogo regional, foi possível a partir da Lei autorizativa da criação de Comitês de 

Articulação Regionais e Municipais, aprovada no final de 2007 e implementada a partir de 

2008. Nesta fase é intenso o esforço de capacitação e preparação do ambiente necessário a 

uma efetiva participação popular, com elaboração de publicações, estrutura e ferramentas 

para exercício do controle social na base local. 

b) Segundo movimento (bases internas): 

Consideramos como um segundo movimento a mobilização para garantir a execução das 

definições e prioridades decorrentes da concertação com atores e segmentos sociais, 

preparada no último trimestre de 2007 e deflagrada em 2008. Iniciou-se um processo de 

integração dos órgãos e entidades da administração direta e indireta em torno de objetivos 

comuns, utilizando ferramentas consagradas na literatura e cultura do gerenciamento 

contemporâneo.  

Tudo começa com a construção de um conjunto de referências comuns que apontem para 

uma mesma direção, permitindo a identificação de todos com os objetivos que se 

perseguem, compartilhando uma mesma visão de futuro, adotando os mesmos focos 

prioritários, seguindo as mesmas premissas. O instrumento adotado para reunir e comunicar 

esta identidade foi o Mapa da Estratégia do Governo, composto por camadas sucessivas que 

detalham as metas prioritárias, indicadores, responsáveis, prazos, encaminhamentos e 

planos operativos. A figura 26 apresenta o Mapa da Estratégia do Governo de Pernambuco. 

A ATI desenvolveu, por solicitação da SEPLAG, um Painel de Controle do Governo, em 

tecnologia Web, totalmente dirigido para acompanhamento do Mapa da Estratégia. 

Para superar experiências anteriores de descasamento entre a formulação e a execução, a 

teoria e a prática, a intenção e a ação, foi necessário forte investimento na estrutura de 

suporte a um processo continuado de monitoramento, com rodadas mensais de reuniões 

para cada um dos 10 objetivos estratégicos formulados.  
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Figura 26 – Mapa da Estratégia do Governo 

 
Foram firmadas parcerias com instituições capazes de adequar, ao ambiente do serviço 

público estadual, as melhores práticas relacionadas com o ciclo de planejamento em suas 

etapas de planificação, execução, avaliação e correção.  

Em paralelo, foram trabalhadas as etapas de preparação das peças formais do planejamento 

governamental: LDO (Lei de Diretrizes orçamentárias), Revisão do PPA (Plano 

PluriAnual) e LOA (Lei Orçamentária Anual), avançando o máximo possível na sua 

conformidade com a dinâmica da execução revelada no processo de monitoramento. O 

objetivo é preparar o terreno para convergir planejamento, orçamentação, execução e 

monitoramento em um fluxo integrado e contínuo de gestão.  
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c) Terceiro movimento (bases internas e externas):  

O terceiro movimento é a etapa do projeto de implantação que estabelece as atividades de 

consolidação do modelo de gestão.  

A institucionalização, decorrente da formalização das estruturas, conceitos, processos e 

comandos, confere o status de projeto de estado e não apenas mais uma ação de governo. 

Legitima o reconhecimento da gestão governamental como função permanente e específica, 

que exige profissionalização, estabilidade e continuidade na sua aplicação. 

Para consolidar o processo de avaliação dos resultados das políticas públicas, enfrenta-se o 

desafio de construir um sistema de indicadores capaz de fornecer uma visão, a mais precisa 

possível, do grau de alcance das metas definidas e do impacto da atuação do governo nas 

condições de vida do povo pernambucano. Já é possível avançar em áreas onde existem 

bases de dados, séries históricas e cultura de gestão instalada, pretendendo-se que o efeito 

multiplicador dissemine esta sistemática em todo o governo, com a velocidade necessária. 

A proposição de Lei Complementar se insere nesta fase do projeto de implantação do 

modelo de gestão. Organiza o Modelo Integrado de Gestão em quatro sistemas: Sistema de 

Controle Social; Sistema de Planejamento, Orçamento e Gestão; Sistema de Gestão 

Administrativa e Sistema de Controle Interno. A proposta também unifica os colegiados 

então existentes em torno do Núcleo de Gestão, que responderá pelas pautas específicas 

quando necessário e se consolida como uma instância permanente de suporte à gestão 

governamental, uniformizando procedimentos, assessorando o Governador, operando os 

instrumentos de controle interno, aplicando as metodologias e consolidando as informações 

gerenciais de apoio à tomada de decisões. 

No Sistema de Controle Social, o diálogo com as representações dos segmentos sociais está 

organizado pelo CEDES – Comitê Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social e 

pelos Comitês de Articulação Regionais e Municipais. Os canais de comunicação com o 

cidadão, por sua vez, tornam-se disponíveis através do Portal da Transparência, Rede 

Estadual de Ouvidorias e por meio das publicações oficiais, com cada instrumento 

atendendo a uma determinada demanda individual, segundo sua natureza e formato. 

Os Sistemas de Planejamento, Orçamento e Gestão, de Gestão Administrativa e de Controle 

Interno articulam as bases internas do Modelo Integrado de Gestão, coordenando os 

processos relacionados com a operacionalização das atividades-meio que viabilizam os 
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resultados finalísticos voltados para a sociedade. A estruturação de cada Sistema está 

proposta no formato de equipes em rede, com uma estrutura central responsável pela 

coordenação, padronização e controle, relacionando-se com as estruturas setoriais de 

suporte às atividades-fins. Para consolidar a profissionalização da gestão governamental, 

este conjunto será operacionalizado pelas carreiras de Estado criadas por Lei 

Complementar para esta finalidade, supervisionado pelas linhas de comando das estruturas 

centrais e setoriais. 

O compromisso com os resultados está sendo formalizado por um sistema de medição do 

desempenho que padroniza prazos, formatos e contratualização de metas e 

responsabilidades, para produzir efeitos práticos e objetivos.  

Com esta proposta, respondemos ao desafio de fixar o modelo através de sua 

institucionalização de forma perene, estável, incorporando-se à estrutura de Estado, cujo 

retrocesso não deve e nem pode ser considerado.  

5.3. Serviços Públicos – Modelo de Negócio 

O modelo de negócio do Governo de Pernambuco pode ser extraído também do Modelo de 

Gestão, analisando a sua visão de futuro e focos prioritários, bem como na sua perspectiva 

interna de aprendizado, através de suas duas diretrizes. 

A visão de futuro sintetiza o propósito mais abrangente da atuação governamental. A frase 

adotada - “desenvolvimento social equilibrado e melhoria das condições do povo 

Pernambucano”, demarca uma visão de que os recursos mobilizados pelos agentes públicos 

só poderão obter sua melhor aplicação se contribuírem para reverter a desigualdade social, 

decorrente do flagrante desequilíbrio nas oportunidades de desenvolvimento.  

De acordo com os foco prioritário, estas oportunidades precisam ser acessíveis às camadas 

da população sujeitas à situação de vulnerabilidade e risco na conquista de padrões 

mínimos e dignos de existência e disponibilizadas em todo o território do Estado, alterando 

gradualmente a concentração espacial do dinamismo sócio-econômico.   

A visão de futuro consolida, assim, o conceito mais abrangente possível de qualidade de 

vida como requisito para construção da cidadania, que só pode ser pensado considerando as 

dimensões econômica, social e territorial. 

Portanto, na formulação e execução de cada programa, projeto ou atividade de governo, 

urge observar se os focos prioritários estão garantidos ou preservados, como forma de não 
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desviar atenção e energia para ações que não concorram ou até comprometam a realização 

do cenário desejado com a visão de futuro. 

Já na perspectiva interna do Governo, a estratégia prega “GOVERNO FOCADO NO 

ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO CIDADÃO, COM RESPONSABILIDADE 

FINANCEIRA – EQUILÍBRIO FISCAL DINÂMICO”. 

Os objetivos estratégicos vinculados a esta frente de intervenção estão relacionados com a 

profissionalização de uma gestão pública estadual comprometida com a construção da visão 

de futuro. Significa buscar a racionalização dos recursos e otimização dos resultados, 

seguindo um modelo de governança democrático, transparente e eficiente, que investe em 

tecnologia de gestão com reconhecimento do papel do capital humano como diferencial na 

qualidade do serviço público, distinguindo o bom desempenho. 

O equilíbrio dinâmico vai além do equilíbrio fiscal por não apenas garantir o 

balanceamento entre as receitas e despesas, mas por permitir que o Estado tenha foco em 

realizações a favor da sociedade e do desenvolvimento. O equilíbrio dinâmico se constitui 

pela interação de dois requisitos básicos na aplicação dos recursos públicos: o controle 

eficiente e o foco. O primeiro diz respeito à adoção de medidas efetivas para o controle 

qualitativo do gasto, enquanto o segundo busca redirecionar os recursos disponíveis para 

que os beneficiários finais sejam efetivamente os mais necessitados. 

Nesta perspectiva, a qualidade do gasto deve ser trabalhada para refletir níveis crescentes 

de racionalização no uso dos recursos públicos disponíveis, em respeito à sociedade e aos 

que mais precisam da ação estatal. Para a consolidação do conceito de Controle Interno, 

ganha dimensão estratégica a estruturação da Controladoria Geral do Estado, dotando este 

espaço institucional dos instrumentos necessários a uma atuação preventiva, o que permite 

antecipação aos desvios e erros indesejáveis, combinada com a proatividade necessária para 

a revisão oportuna das incorreções e remoção dos obstáculos à correta e eficiente execução 

da despesa. 

A parceria com o INDG-Instituto de Desenvolvimento Gerencial, instituição contratada 

pelo MBC-Movimento Brasil Competitivo, vem somar metodologia e experiência à 

implantação de modelo de gestão por resultados, organizando a discussão para o 

alinhamento estratégico das áreas de Governo com o conjunto, detalhando planos de ação, 

estabelecendo metas responsáveis e prazos.  
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As ações voltadas à melhoria da gestão dos recursos produzem atuação para otimização no 

recolhimento de receitas e, na outra face, na administração das despesas. Constitui 

indicador de maturidade fiscal, a conquista de um maior grau de autonomia, através da 

geração de recursos próprios. O caminho adotado busca ampliar esta base de arrecadação 

sem aumento de carga tributária, investindo na eficiência do sistema de tributação, 

arrecadação e fiscalização no combate à sonegação, fortalecendo os requisitos para um 

ambiente de livre concorrência e justiça fiscal. Como os recursos não são suficientes diante 

das carências, deve-se ampliar a capacidade de investimento com captação em condições 

mais favoráveis, através de parcerias com agentes financeiros e governamentais, além da 

definição de ações complementares com instituições privadas. 

Para que se tenha o conhecimento da máquina administrativa e das responsabilidades em 

termos de atendimento ao cidadão e à sociedade, são listadas as Secretarias de Governo, a 

seguir: 

• ADMINISTRAÇÃO 

• AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA 

• ASSESSORIA ESPECIAL DO GOVERNADOR 

• CIÊNCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE 

• DEFESA SOCIAL 

• DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

• DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 

• CASA CIVIL 

• CIDADES 

• EDUCAÇÃO 

• FAZENDA 

• PLANEJAMENTO E GESTÃO 

• RECURSOS HÍDRICOS 

• SAÚDE 

• TRANSPORTES 

• TURISMO 

• PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

• ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO SOCIAL 
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• ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL 

• ESPECIAL DA CASA MILITAR 

• ESPECIAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 

• ESPECIAL DA CULTURA 

• ESPECIAL DE ESPORTES 

• ESPECIAL DE IMPRENSA 

• ESPECIAL DE JUVENTUDE E EMPREGO 

• ESPECIAL DA MULHER 

Além dos procesos finalísticos destas Secretarias, devemos mapear também os processos 

meio, que em grande parte, são comuns a todas e merecem ser padronizados em todo o 

Governo de forma a aumentar a qualidade e racionalidade desses processos. 

A seguir elencamos os principais processos-meio do Governo: 

• Planejamento setorial; 

• Gestão financeira setorial; 

• Gestão de pessoal; 

• Gestão de processos; 

• Gestão de compras e aquisições; 

• Gestão de contratos e convênios; 

• Gestão de bens materiais duráveis (patrimônio); 

• Gestão de bens materiais de consumo; 

• Gestão de frota de veículos; 

• Gestão de obras de engenharia; 

• Gestãos de limpeza e conservação; 

• Gestão de segurança; 

• Gestão de capacitação e treinamentos; 

• Gestão de documentos e arquivos; 

• Gestão de consumo de energia, água e telefone; e 

• Gestão de TI. 

Estes processos-meio deverão ser mapeados e racionalizados, além de modernizados com o 

uso de ferramentas BPMS, e se utilizarão das funcionalidades dos módulos do sistema 

SG.net, que será descrito a na seção Sistemas de Informação, deste capítulo. 
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5.4. Modelo de Dados Corporativo do Governo de Pernambuco 

A figura 27 apresenta o macro-modelo canônico para o Governo do Estado de Pernambuco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Macro-modelo canônico do Governo de Pernambuco 

A principal entidade integradora do modelo é a entidade que representa os 

SERVIÇOS/ATIVIDADES desenvolvidos pelos órgãos, pois essa é a razão de ser do 

Governo. Todas as outras entidades principais estão relacionadas ao serviço/atividade 

prestada pelo Governo.  

As outras entidades, pela necessidade de geração de informações consolidadas, demandam 

a criação de um cadastro referencial único do Governo, de forma a fazer a co-relação entre 

os sistemas e bases de dados.  

Atualmente, o Governo de Pernambuco já possui sistemas que centralizam o cadastro de 

FORNECEDORES (eFisco e RedeCompras), PROGRAMAS/AÇÕES(eFisco), RH 

(SADRH) e MATERIAIS (eFisco e RedeCompras). Além disso, já possui código unificado 

para as regiões, micro-regiões, municípios e localidades. No entanto, as Secretarias de 

Educação e Saúde se utilizam de regionalização específica, criando dificuldades na 

unificação das informações.  
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dos bens patrimoniais. A codificação de tipos de bens patrimoniais já existe no sistema 

eFisco. 

Por outro lado, as entidades ÓRGÃO/SETOR e CIDADÃO não possuem qualquer tipo de 

unificação de referenciação (codificação). Cada sistema possui uma codificação própria e é 

impossível consolidar informações sobre essas entidades, entre sistemas do Governo, 

considerando a situação atual. 

É de se esperar que algumas secretarias criem seu modelo especifico, o qual deve ser 

traduzido para um modelo maior, o corporativo. 

O modelo canônico precede a definição e desenvolvimento dos serviços, como pode ser 

visto na figura 28.  

 

Figura 28 - Etapas do processo de produção de serviços 

Mesmo que ainda não tenhamos o modelo canônico completamente estendido, a partir do 

macro modelo apresentado acima, já é possível identificar alguns serviços a serem 

construídos prioritariamente para iniciar o uso da arquitetura SOA entre os sistemas 

corporativos de Governo. 

a) Como entidade informacional principal e conectora, a entidade ATIVIDADE/SERVIÇO 

DO GOVERNO precisa ter o seu cadastro corporativo. Na verdade, este cadastro será 

alimentado pela própria equipe de SOA do Governo que irá fazer o levantamento de todos 

os processos, serviços e atividades da Administração Pública Estadual. Para fazer a 

alimentação e a gestão deste cadastro, devem ser desenvolvidos serviços para : 

• pesquisa de existência de um serviços/atividades a partir de várias formas: descrição, 

área do Governo gestora do serviço/atividade, área executora, código etc; 

• inclusão de um novo serviço/atividade do Governo; 

• apresentar dados de um serviço/atividade; e 

• lista de serviços/atividades por critérios de seleção. 

b) CIDADÃO: o cadastro corporativo do cidadão deverá ser gerado a partir do sistema 

SERC – Sistema Estadual de Registro Civil, pois este sistema registra o nascimento, 

casamento e morte dos cidadãos pernambucanos. O cadastro corporativo deverá conter 

apenas os dados identificadores do CIDADÃO, tais como nome, data de nascimento, 
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números de documentos (RG, CPF, Certidão de nascimento, carteira de trabalho, 

passaporte, carteira de motorista, carteira do SUS, Cartão de Identificação Social etc.), 

endereços (armazenar o histórico dos endereços do cidadão, juntamente com a fonte da 

informação), filiação etc. Para esta entidade, será necessário desenvolver os seguintes 

serviços: 

• pesquisa de Cidadão por vários identificadores. Na verdade, esta pesquisa terá que 

se valer de mecanismos de inteligência especialistas para detectar a certeza de um 

cidadão ser o mesmo que está sendo pesquisado; 

• inclusão de cidadão no cadastro.    

c) ÓRGÃO / SETOR: Para o cadastro corporativo desta estidade, já foi feita uma 

especificação completa e está em fase de definição o projeto de desenvolvimento da 

aplicação que gerenciará a Estrutura Organizacional do Governo. Para esta entidade, foram 

identificados os seguintes serviços corporativos a serem construídos: 

• pesquisa de um órgão /setor; 

• pesquisa do titular de um órgão/setor em uma data; 

• lista da estrutura organizacional de um órgão. 

d) No eFisco deverão ser desenvolvidos serviços para consulta e lista de 

MATERIAL/SERVIÇO, FORNECEDOR e PROGRAMA/AÇÃO, além de emissão e 

liquidação de empenho,  viabilizando a comunicação entre os módulos administrativos e 

financeiros do SG.net com o eFisco. 

e) Os mantenedores do SADRH devem desenvolver serviços para consulta de: 

• um funcionário do Governo 

• lotação de um funcionário 

• lista de funcionários lotados em um ÓRGÃO/SETOR 

f) Também deverá ser construído um cadastro de REGIÕES/LOCALIDADES, 

relacionando os municípios do Estado às regiões e subregiões definidas. Para viabilizar a 

integração entre os sistemas corporativos, deverão ser construídos os seguintes serviços: 

a) consulta de região (dados da região); 

b) lista de municípios de uma região; 

c) lista de regiões das quais um dado município faz parte.  

Assim, como foi visto no capítulo 2, o modelo canônico deverá ser explorado e detalhado, 



 106 

no intuito de definir-se regras de interoperabilidade entre os sistemas e os dados 

corporativos, além de criar-se uma camada semântica para futuras interações automáticas 

entre sistemas. 

5.5. Sistemas de Informação 

A arquitetura de SI do Governo foi definida em 3 camadas:  

• Administração digital: que representa os sistemas aplicativos para automatizar os 

processos meio das instituições e que servem para o controle e a administração desses 

processos; 

• Gestão digital: que representa os sistemas e ferramentas de consulta e de análise de 

dados voltados para o nível de gestão do Governo. São sistemas que se alimentam de 

informações provenientes dos sistemas administrativos e dos sistemas de informação 

das áreas fins dos órgãos; e 

• Produção digital: são os sistemas e serviços informatizados oferecidos diretamente ao 

cidadão ou à sociedade ou aos fornecedores ou aos contribuintes. Estes serviços podem 

ser oferecidos de forma direta (através da WEB ou de quiosques multimídia) ou indireta 

(através de sistemas operados por servidores públicos). 

A figura 29 representa as camadas de aplicações do SI, com exemplos de sistemas já 

existentes.  

A arquitetura do SI prevê a integração contínua de todas as atividades do negócio governo, 

contemplando planejamento, finanças, contratos, patrimônio, materiais, recursos humanos, 

produção e prestação de serviços e comunicação. 

Apesar dos significativos avanços do Governo Eletrônico no Brasil, ainda não se observam 

mudanças significativas nos padrões de produção, processamento e uso dos estoques 

informacionais. A situação caótica dos arquivos governamentais é uma das evidências disso 

(JARDIM, 2005).  
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Figura 29 – Representação das Camadas da Arquitetura de SI do Governo de Pernambuco 

Para que a camada de Produção Digital funcione de forma eficiente, se faz necessário que a 

camada de Administração Digital esteja em pleno funcionamento, pois, normalmente, os 

processos fim dependem de processos meio para o seu funcionamento. Ao mesmo tempo, a 

camada de Gestão Digital somente poderá funcionar de forma automatizada e com 

informações atualizadas, se ambas as outras camadas estiverem em funcionamento. Isto 

ocorre porque a Gestão Digital depende de informações provenientes da administração e da 

produção do Governo.  

A implantação do GRP requer um amplo processo de mudança/adequação cultural e 

tecnológica, envolvendo fatores técnicos, administrativos, políticos e comportamentais e 

traz as seguintes premissas: 

• Modernização de processos de trabalho; 

• Informática como instrumento (meio); 

• Ganho de escala, eficácia e eficiência; 
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• Melhoria da gestão pública; 

• Desenvolvimento de formas e ambientes de trabalho colaborativo intragoverno, 

intergovernos e entre o governo e a sociedade; e 

• Consolidação das responsabilidades dos Núcleos Setoriais de Informática - NSIs de 

cada órgão, no Modelo de Informática do Estado. 

Em 2003, a camada de Administração Digital do GRP era composta de cinco sistemas 

corporativos principais. Na camada de Produção existiam alguns sistemas setoriais que, à 

medida que demandavam integrações, iam sendo integrados ao GRP. 

Os cinco sistemas corporativos principais eram: o SIIG/SG.net – sistema integrado de 

gestão administrativa, o SADRH – Gestão de Folha de Pagamento de Pessoal, o SIAFEM – 

Gestão Financeira, SIAGEM – Gestão de Estoque e Materiais e o REDE COMPRAS – 

Operacionalização e Controle das Compras Governamentais. 

O SIIG/SG.net é um sistema integrado de gestão que originalmente foi desenvolvido pelo 

Ministério da Educação, com o financiamento do Banco Mundial, para Secretarias de 

Educação do Nordeste. Percebeu-se que a maioria dos módulos do sistema poderia servir 

para qualquer Secretaria do Governo do Estado. A Secretaria de Administração do Estado, 

então, solicitou a cessão dos códigos-fonte do sistema ao Ministério da Educação, que 

concordou e fez a cessão, em 2002. Desde então, o Governo investe na evolução do sistema 

e na integração do mesmo com os demais sistemas corporativos gerais e setoriais. 

Foi desenvolvida, na plataforma .Net, uma interface WEB do SIIG, chamada SG.net, a qual 

é disponibilizada, através do datacenter da ATI, para uso por parte dos órgãos do Governo. 

SADRH é a sigla do Sistema de Gestão de Pessoal do Estado, no qual todas as folhas de 

pagamento dos órgãos da Administração Pública Estadual são processadas. Este sistema é 

uma customização específica do sistema CONSIST HR e o direito de uso por tempo 

indeterminado foi adquirido pelo Governo do Estado. O sistema funciona sobre a 

plataforma mainframe, com sistema gerenciador de banco de dados ADABAS e linguagem 

de programação e ambiente de desenvolvimento NATURAL, ambos produtos da Software 

AG, empresa alemã, representada no Brasil, até 2007, pela própria CONSIST, que 

desenvolveu e comercializa o CONSIST HR.  

No início de 2008, os sistemas SIAFEM e SIAGEM foram substituídos pelo sistema e-

Fisco, que é um sistema integrado de Gestão Financeira e Tributária, desenvolvido pela 
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Secretaria da Fazenda Estadual, através do seu Núcleo Setorial de Informática.  

O e-Fisco substituiu o SIAFEM, promovendo uma reengenharia do sistema financeiro 

corporativo e trazendo uma maior integração entre o planejamento orçamentário e a 

execução financeira no Governo. Além disso, o e-Fisco também substituiu o SIAGEM, ao 

implementar o Cadastro de Fornecedores, o cadastro de Itens de Compra e o Banco de 

Preços do Governo.  

O núcleo do GRP passou a ser composto pelo SG.net, o SADRH, pelo e-Fisco, pelo Portal 

de Compras Eletrônicas e pelo REDE COMPRAS. 

 

Figura 30 – Mapa Simplificado de Integração de Sistemas Componentes do GRP (2008) 

Uma visão macro da integração desses sistemas é apresentada na figura 30. 

A tabela 7 apresenta a relação dos sistemas corporativos do Governo. 
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SISTEMAS CORPORATIVOS DO GOVERNO DE PERNAMBUCO 
SIGLA DESCRIÇÃO Responsável Hospedagem Tecno-

logia 
SG.NET SISTEMA PADRONIZADO 

DE GESTÃO SETORIAL 
INTEGRADO. Composto de 17 
módulos (ver tabela 2). 

ATI ATI  .NET, ASP, 
VB, 
SQLserver 

eFISCO SISTEMA DE GESTÃO 
FINANCEIRA E 
TRIBUTÁRIA – módulos 
financeiros e de gestão de 
compras  

SEFAZ SEFAZ Java, DB2 

SADRH SISTEMA DE GESTÃO DE 
PESSOAL 

SAD ATI Natural / 
ADABAS 
Mainframe 

REDECOMPRAS SISTEMA DE COMPRAS 
ELETRÔNICAS 

SAD ATI ASP / 
SQLserver 

SISPAT SISTEMA DE PATRIMÔNIO 
DO GOVERNO 

ATI ATI Natural / 
ADABAS 

SIACONT SISTEMA DE CONTRATOS 
DO GOVERNO 

SAD ATI ASP / 
SQLserver 

SISIMÓVEIS SISTEMA DE GESTÃO DE 
IMÓVEIS 

SAD ATI ASP / 
SQLserver 

PECONSIG SISTEMA DE 
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA 

SAD ATI ASP / 
SQLserver 

PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA 

PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA 

SECGE ATI JAVA / 
SQLServer 

OUVIDORIA SISTEMA INTEGRADO DE 
OUVIDORIA 

SEAS ATI JAVA / 
Oracle 

Tabela 7 – Sistemas Corporativos do Governo de Pernambuco 

Além dos sistemas corporativos do Governo, a ATI também precisa mapear os sistemas 

setoriais (que estão ligados a processos específicos da área de atuação do órgão), mas que 

as informações armazenadas, tratadas e geradas por eles são de interesse da alta gestão do 

Poder Executivo. As tabelas 8-a, 8-b, 8-c e 8-d apresentam a lista dos sistemas setoriais de 

interesse corporativo. 
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ORGORGORGORGÃÃÃÃOOOO    DESCRIDESCRIDESCRIDESCRIÇÃÇÃÇÃÇÃOOOO DO SISTEMA DO SISTEMA DO SISTEMA DO SISTEMA    
Sistema para intermediação de Emprego (Sigae)  Agência do Trabalho 

Administração dos cursos ofertados aos trabalhadores 

Agência de Defesa Agropecuária de 
Pernambuco 

Melhoria da qualidade dos serviços de Defesa 
Agropecuária,por exemplo, na mudança de classificação de 
risco em relação à febre aftosa. 

Administração do Distrito Estadual 
de Fernando de Noronha 

Sistema de Controle Migratório  

Boletim Geral Eletrônico 

Acompanhamento de Processos Tecnicos 

Acompanhamento de Indicadores de Desempenho 

Corpo de Bombeiros 

Calculo de Probabilidade de Incendios Florestais 

Companhia Estadual de Habitação e 
Obras 

Sistema Gestor Hipotecário/Elógica 

Controladoria Geral do Estado Portal da Transparência 

Controle de Qualidade da Água-Melhoria dos indicadores de 
potabilidade da água 

COMPESA 

Sistema de Gestão Comercial - GCOM- Faturamento, 
Arrecadação, Cobrança, Atendimento ao Público 

RESIDUOS INDUSTRIAIS 

Sistema de Licenciamento Ambiantal 

EMISSÃO DE AUTOS DE INFRAÇAO 

CPRH 

TFAPE - SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TAXAS DE 
CONTROLE AMBIENTAL 

Cadastro da Malha Rodoviária (cadastro das informações das 
rodovias necessárias ao sistema de faixa de domínio) - 
(licença de uso) 
Controle de Terminais Rodoviários  

Departamento de Estradas de 
Rodagem 

Gerenciamento de Obras (SIGOB - Cadastro de rodovias, 
extensões, jurisdição dos DROs 

CFCs/Credenciado DETRAN 

Registro de Condutores/Registro de Veículos 

Fundação de Aposentadorias e 
Pensões dos Servidores do Estado 
de Pernambuco 

Módulo de controle de arrecadação 

Tabela 8.a – Sistemas setoriais de interesse corporativo do Governo 
 



 112 

 

 

ORGORGORGORGÃÃÃÃOOOO    DESCRIDESCRIDESCRIDESCRIÇÃÇÃÇÃÇÃOOOO DO SISTEMA DO SISTEMA DO SISTEMA DO SISTEMA    
Fundação de Apoio 
a Criança e ao 
Adolescente 

Sistema para Infância e Adolescencia - SIPIA. Sistema Nacional de cadastro 
do fluxo dos adolescentes em conflito com a lei. 

Fundação do 
Patrimônio Histórico 
e Artístico de 
Pernambuco 

Controle de Material e Patrimônio 

Sistema de Banco de Sangue-SBS CONTROLE DE TODO O CICLO DO 
SANGUE NO ESTADO DE PERNAMBUCO 

VIDA-HOSP Sistema de Controle Hospitalar 

Fundação de 
Hematologia e 
Hemoterapia de 
Pernambuco 

VIDA-LAB Sistema de Controle de Laboratórios 

Instituto de Pesos e 
Medidas 

SGI -> Sistema de Gestão Integrada desenvolvido pelo INMETRO e 
implantado Novembro 2007 a nivel nacional via web. No momento, existem 
apenas 02 Sistemas ainda isolados da integração. Patrimonio e 
Almoxarifado. 

Instituto de Recursos 
Humanos de 
Pernambuco 

Sistema de perícias médicas (Automatização do controle de perícias 
médicas) 

Portal JUCEPE - Portal Web da Junta Comercial do Estado de Pernambuco. 

Portal do Empresário - Permitir o agendamento do atendimento a 
empresários através do Site  

Junta Comercial de 
Pernambuco 

Sistema Integrado de Registro mercantil – SIARCO  

Palácio do Governo Sistema de Pleitos 

ANTECEDENTES CRIMINAIS 

CADASTRO CIVIL 

FURTO DE VEÍCULOS 

Polícia Civil de 
Pernambuco 

SISTEMA DE CAPTURAS 

Tabela 8-b – Sistemas Setoriais de Interesse Corporativo do Governo 
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ORGORGORGORGÃÃÃÃOOOO    DESCRIDESCRIDESCRIDESCRIÇÃÇÃÇÃÇÃOOOO DO SISTEMA DO SISTEMA DO SISTEMA DO SISTEMA    
SPI - SISTEMA DE PROCESSOS INTEGRADO (INVENTARIO, 
EXECUÇÃO FISCAL E CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO) 

SPC - SISTEMA DE PROCESSOS DA PROCURADORIA DO 
CONTENCIOSO 
SYSCNT - GERENCIA DE PROCESSO DO CONTENCIOSO 
TRABALHISTA 
SYSFAZ - GERENCIA DE PROCESSOS DA DÍVIDA ATIVA 

Procuradoria Geral 
do Estado 

AEF - ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÕES FISCAIS 

Porto do Recife SOFTWARE DE GESTÃO PORTUÁRIA 

PROCON SINDEC = SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR - ESSE SISTEMA É VOLTADO EXCLUSIVAMENTEEM 
DEFESA DO CONSUMIDOR. 

PRO-
METROPOLE 

SPGP - SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROGRAMAS 

PRORURAL SGPR - Sistema de Gestão do Prorural - Acompanha todos os projetos das 
Associações beneficiadas pelo Governo do Estado , através do Prorural 

Secretaria de 
Agricultura e 
Reforma Agrária 

Programa do Leite de PE -Banco de Dados 

ALERTA Cadastro de Alerta de Veículos Roubados ou Furtados 

CIODS - Sistema de Controle de Atendimento e despachos do serviço 190, 
197 e 193 implantado no Centro Integrado de Operações e Defesa Social 

INFOPOL - Bolettim de Ocorrência Eletrônico Sistema para registro de 
Ocorrência On-line. 

INFOPOL - Delegacia Interativa Sistema para registro de queixas via internet 
. 
INFOPOL - Mortes Não Naturais Controle dos registros de Mortes não 
Naturais ocorridos no Estado de Pernambuco. 

SDSGEO - Sistemas de Informações Georeferenciadas - Apresenta 
informações do tipo rastreamento de viaturas em mapas Georeferenciados. 

SIC Sistema de Informações Carceráreas 

SICAP Sistema de Capturas - Responsável por manter atualizados os 
Mandatos de Prisões emitidos pelo poder judiciário. 

SICOAD - Sistema de Informações Gerenciais com base nos dados das 
ocorrências registradas no CIODS. 

Secretaria de 
Defesa Social 

SICRI Sistema responsável pela identificação criminal, emissões de 
Certidões, Atendimento a solicitações Criminais, Consulta ao acervo de 
documentos digitalizados. 

Tabela 8-c – Sistemas Setoriais de Interesse Corporativo do Governo 
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ORGORGORGORGÃÃÃÃOOOO    DESCRIDESCRIDESCRIDESCRIÇÃÇÃÇÃÇÃOOOO DO SISTEMA DO SISTEMA DO SISTEMA DO SISTEMA    
SIMAR Sistema para monitoramento e avaliação dos resultados das atividades 
de defesa social nas circunscrições do Estado. 

Secretaria de 
Defesa Social 

SIQRFV Registro de Queixas de Veiculos Roubados e Furtados. Implantado 
na Delegacia de Repressão ao Roubo ou Furto de Veículos. 

CAM - Sistema de Atendimento e Estatísticas (Matrícula) 

SCAP - Sistema de Capacidade de Sala de Aula 

SLA - Sistema de Levantamento de Ambiente 

SLD - Sistema de Livro Didático 

EDUCACENSO 

APE - Administração Pedagógica 

AVE - Cadastro de Alunos 

Secretaria de 
Educação 

SIA - Gestão de Prédios Escolares 

e-fisco - Gestão Cadastro Geral 

e-fisco - Gestão de Arrecadação (parcial) 

e-fisco - Gestão de Mercadorias Apreendidas 

e-fisco - Gestão de Mercadorias em Trânsito (parcial) 

Secretaria da 
Fazenda 

e-fisco - Gestão do cadastro de Contribuintes 

APAC - SISTEMA DE REGULAÇÃO DE APAC E CONTROLE DE 
FARMÁCIA DE PE 

REGMED - SISTEMA DE REGULAÇÃO MÉDICA 

SAPE - SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR 

SIREX - SISTEMA DE CONTROLE DE EXAMES 

Secretaria Estadual 
de Saúde 

SISTEMAS SUS 

Secretaria de 
Turismo 

Portal do Turismo 

Secretaria de 
Recursos Hídricos 

SIRH - Sistema Integrado de Recursos Hídricos 

Tabela 8-d – Sistemas Setoriais de Interesse Corporativo do Governo. 

Além dos sistemas apresentados nas tabelas 8-a, 8-b, 8-c e 8-d, todos os módulos 

componentes do SG.net são de interesse corporativo e deverão fornecer dados para a 

geração de Datamarts para cada assunto, tais como:  

• Finanças e Orçamento; 

• Planejamento Anual; 

• Estoques e Almoxarifado; 

• Licitações; 

• Contratos e Convênios; 

• Contas de Energia, Água e Telefone; 
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• Eventos Funcionais; 

• Capacitações; 

• Estagiários; 

• Obras de Engenharia; 

• Frota; 

• Controle de Processos; 

• Documentos e Arquivos; 

• Viagens; 

• Serviços e Manutenção; e 

• Indicadores Gerenciais. 

Conforme mencionado, sistemas de responsabilidade da ATI podem ser desenvolvidos em 

fábricas terceirizadas. Mas a coordenação dos projetos e o levantamento de requisitos são 

executados por equipes da ATI.  

A figura 31 apresenta o mapa de aplicações do Governo do Estado. 

 
Figura 31 - Mapa de aplicações do Governo de Pernambuco 
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5.5. Arquitetura de TI 

A arquitetura de TI do Governo atualmente é bastante diversificada, fruto do histórico 

descrito no capítulo 1 desta dissertação. No entanto a arquitetura desejada já começa a ser 

delineada, a partir dos primeiros anos de implantação do modelo de Governança de TI 

descrito pela lei de criação do Sistema Estadual de Informática de Governo (SEIG).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 – Visão Geral da Arquitetura de TI do Governo de Pernambuco 
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adequada para uma organização fisicamente muito dividida e espalhada, com mais de 2.000 
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topologia da rede, que para atender estes requisitos deve ser do tipo estrela, com um nó 

central e com ligação direta para cada ponto de acesso multidigital.  

A figura 31 apresenta uma visão geral da arquitetura de TI proposta para o poder executivo 

estadual de Pernambuco. 

Vale destacar o fato de que a alta plataforma (mainframe) deverá ser substituída nos 

próximos 2 a 3 anos, funcionando atualmente apenas para suportar o SADRH (Sistema de 

Gestão de Pessoal do Governo) e algumas consultas e operações realizadas em informações 

de exercícios anteriores nos sistemas financeiro e tributário. 

À medida que estas aplicações possam migrar para a baixa plataforma, esta plataforma irá 

desaparecer. 

5.5.1. Arquitetura de Hardware e Rede 

 

Figura 33 – Visão geral da Arquitetura de TI do Governo de PE 
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A arquitetura de hardware e de rede do Governo pode ser vista na figura 33, na qual são  

apresentados os principais elementos. 

a) Infraestrutura central – provida pela ATI, consiste do NOC (Núcleo Operacional de 

Controle) e do backbone da rede PE Multidigital, além do data center. O backbone da rede 

interliga as principais cidades do Estado de Pernambuco. Os PAM (Pontos de Acesso 

Multidigital) são ligados ao backbone da rede. Os sites dos clientes são ligados a um PAM 

e são contratados e pagos pelos diversos órgãos do Governo, sendo que cada um contrata os 

seus sites e circuitos. A ATI paga através do seu orçamento a estrutura central (NOC ou 

PAM prinicpal, backbone e PAMs); e 

b) Infraestrutura remota – a estrutura remota (ou dos sites usuários) é formada pelo link da 

PE Multidigital, que será conectado a um PAM, por um roteador local, um servidor de rede 

local com firewall, a rede local estruturada e as estações de trabalho. Estas compostas por 

uma configuração mínima de microcomputador, que utilizará o sistema operacional (Linux, 

ou Windows) e um browser de internet (Netscape ou Internet Explorer). A telefonia 

funciona através de uma central telefônica digital acoplada ao roteador, que controla os 

pontos de voz (telefones IP). 

Este é o padrão desejado e especificado, porém existem diversos legados de arquiteturas de 

hardware ainda em operação no Governo. Porém estes legados fora de padrão tendem a ser 

substituídos por uma infraestrutura padronizada de hardware e rede. 

5.5.2. Arquitetura de Software  

Na avaliação de diversos analistas, não importam perfil, porte ou área de atuação de uma 

determinada companhia. Os conceitos de reuso podem ser benéficos em praticamente todos 

os casos, embora os moldes de implantação devam obrigatoriamente variar de empresa para  

empresa (FUSCO 2007). Por este motivo é importante escolher um modelo de arquitetura 

adequada ao porte, complexidade e nível de governança de TI do Governo. 

Considerando as diversas arquiteturas estudadas no Capítulo 2, pudemos ver que é uma 

questão de evolução e não de escolha técnica. A arquitetura SOA está se tornando um 

padrão de mercado e a maioria das grandes corporações do primeiro mundo, ou já 

implementou esta arquitetura, ou está implementando. Além disso, as principais questões 

relacionadas à adoção de uma Arquitetura de software podem ser respondidas por SOA,  

principalmente quando em conjunto com BPM, segundo Benedete (2007), conforme a 
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seguir: 

a) Concorrência : Em Governo, este fator se traduz em eficiência e resposta rápida às 

oportunidades do negócio. SOA visa justamente aumentar a integração da TI com o 

negócio, provendo resultados mais rápidos e mais alinhados com os objetivos da 

organização. 

b) Clientes mais exigentes: Processos conhecidos garantem uma maior consistência no 

atendimento aos clientes. Os indicadores de desempenho permitem a continua melhora dos 

processos, o tratamento correto de exceções e o acompanhamento do atendimento dos 

acordos de nível de serviço. 

c) Menor tempo de vida dos produtos e serviços: A produtividade ganha na reutilização de 

serviços e processos viabiliza o atendimento de necessidades do negócio em prazos 

menores, desde a criação de um produto ou serviço, até seus diversos ciclos de manutenção. 

d) Integração com outras organizações: Ponto forte do SOA, graças aos mecanismos de 

“workflow” e integração, permite que a empresa automatize os processos de negócio junto 

a seus clientes e parceiros de uma maneira rápida, confiável e de baixo custo. 

e) Aumento da demanda: SOA permite o mapeamento e o reaproveitamento dos recursos 

de TI, aumentando a produtividade e assim facilitando o atendimento das demandas do 

negócio. 

f) Prazos curtos: Também devido ao reuso e a maior produtividade, os prazos são 

reduzidos.  

g) Qualidade de TI: A reutilização também aumenta a qualidade, por usar componentes 

extensivamente testados. A correta visualização dos processos de negócios também diminui 

os erros de especificação e o retrabalho. 

h) Disponibilidade: Por utilizar tecnologias padrão de mercado, como servidores de 

aplicação Web, SOA herda as melhores práticas de montagem e monitoração da infra-

estrutura, garantindo a alta disponibilidade dos serviços. 

i) Integração de sistemas: As ferramentas de BPM incluem mecanismos que permitem a 

integração de sistemas, pessoas e dados, baseando-se normalmente nos conceitos de ESB 

(Enterprise Service Bus ou Barramento Corporativo de Serviços), que simplificam a 

utilização de componentes, independentemente de sua localização, formato de mensagens e 

tecnologias.  
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j) Mudanças tecnológicas: Por incorporar padrões de mercado e se basear em chamadas de 

baixo acoplamento e independência de implementação, novas tecnologias podem integradas 

muito mais rapidamente, sem impactar o que já está em execução. 

k) Custos: Após a assimilação dos custos iniciais de implementação do SOA, os custos 

tendem a ser menores justamente pelo reaproveitamento de componentes e a facilidade de 

criação de novos serviços e manutenção dos já existentes. 

Desta forma, a arquitetura de software do Governo de Pernambuco irá implementar a 

arquitetura SOA e utilizará os recursos do BPM para modelagem e automação dos 

processos de negócio. 

5.5.3. Premissas para a arquitetura recomendada 

Embasando a definição da ASI para o Governo do Estado de Pernambuco, foram 

considerados os seguintes aspectos: 

a) Diferenças entre  secretarias 

As secretarias possuem características de maturidade e autonomia, sobre uma possível 

iniciativa SOA/BPM, totalmente distintas. Segundo o Diagnóstico de TI no Governo do 

Estado de Pernambuco (ATI 2007), existem os seguintes grupos de órgãos integrantes do 

Poder Executivo, segundo a sua maturidade em TI: 

• Grupo 1: Secretarias e órgãos que possuem total autonomia (capacidade técnica, 

estrutura e verba) e não desejam sofrer influência da ATI. Contudo estão abertas às 

iniciativas corporativas e melhores práticas. 

• Grupo 2: Secretarias e órgãos que tem uma certa maturidade e necessidade (visualizam 

o beneficio da iniciativa), porém não têm capacidade para tal (recursos de infra-

estrutura e / ou capacidade técnica). 

• Grupo 3: Secretarias e órgãos que não possuem experiências consolidadas no uso de SI 

e não possuem qualquer infraestrutura de TI e, por este motivo, não visualizam ou não 

compreendem o beneficio da iniciativa. 

Portanto a arquitetura a ser recomendada deve abranger as diferentes características e 

imposições relativas às secretarias. 

b) O Papel da ATI 

O papel da ATI para a iniciativa SOA / BPM foi difundido às secretarias abordadas nas 

entrevistas iniciais, conforme: 
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• Agir como regulamentador e consultor da iniciativa SOA/BPM; 

• Realizar a gestão sobre o catálogo de serviços e processos corporativos do Governo. 

• Disponibilizar plataforma tecnológica BPM/SOA. 

• Promover sinergia e interoperabilidade de processos e serviços entre os Órgãos. 

• Viabilizar projetos de tecnologia inter corporativos no Governo. 

Portanto a arquitetura deve estar alinhada ao foco da ATI na iniciativa. 

c) Abrangência dos Serviços e Processos 

 

Figura 34 – Níveis de abrangência dos serviços e processos do Governo 

Os serviços SOA a serem tratados e disponibilizados podem ser categorizados conforme a 

figura 34 e descritos a seguir: 

• Públicos: serviços sem restrição de acesso, de domínio público (cidadão). 

• Externo ao Governo: acessos permitidos a empresas ou órgãos externos ao governo 

(ex.: fornecedores, outros estados, etc.) 

• Corporativo: de acesso restrito aos órgãos do Governo. 

• Privado: de domínio especifico (interno) de cada secretaria ou órgão. 

Os processos a serem disponibilizados podem ser categorizados conforme: 

• Corporativo: processos do governo, com interação das secretarias e órgãos. 

• Privado: processo específico da secretaria ou órgão. 
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Processos ou subprocessos podem (e devem) ser expostos como serviços, passando o seu 

acesso a ser categorizado conforme item anterior.  

A arquitetura deve considerar a abrangência dos serviços e processos a serem 

implementados. 

5.5.4. Estratégia 

O que vai determinar o sucesso ou o fracasso da iniciativa SOA/BPM não é somente 

relacionado diretamente à tecnologia, mas também com a estratégia de implantação. A 

seguir, são compilados os principais fatores de sucesso ou insucesso da iniciativa, coletados 

a partir de vários autores: 

a) Primeiramente, se avaliou o quanto SOA/BPM são realmente soluções adequadas para a 

organização. As perguntas a seguir, segundo (BENEDETE 2007), ajudaram a fazer esta 

análise e a identificar pontos a serem trabalhados durante o planejamento de uma 

implementação: 

• O “eco-sistema” de negócio da organização é amplo e complexo? Quanto mais 

complexo e amplo for esta rede, mais SOA/BPM podem agregar valor, devido ao 

potencial de melhoria nos processos – o ambiente de negócio do Governo é bastante 

complexo e amplo; 

• A organização atua em uma área em constante mudança ou seus processos atuais 

estão requerendo maior agilidade, padronização e gerenciamento? Quanto mais o 

mercado for desafiador e quanto mais mudanças requerer, mais importante é o uso 

de SOA/BPM – atualmente, os processos do Governo são muito ultrapassados e 

requerem muitas mudanças; 

• A organização possui “diferencial intelectual” nos sistemas? Quanto mais os 

sistemas contém conhecimentos, mais SOA pode agregar valor – principalmente os 

sistemas corporativos e os sistemas setoriais de interesse corporativo contém boa 

parte do conhecimento e das regras de negócio; 

• Os sistemas da organização são flexíveis? Se a organização conseguiu modularizar 

as aplicações, ela está mais preparada para migrar para SOA, pois as 

funcionalidades dos sistemas podem ser facilmente identificadas e isoladas – isso 

ocorre para os sistemas corporativos do Governo; 

• O quão bem preparada a organização está para enfrentar mudanças? Se existe uma 
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liderança forte na organização, que consegue mostrar o “bem comum”, a mudança 

para SOA torna-se mais fácil – existe um Comitê de TI, com uma formação muito 

próxima do Núcleo de Gestão do Governo e que, se comprar a idéia, exercerá forte 

liderança para garantir a implementação de SOA/BPM; 

• O quão confiável são os serviços prestados pela TI? Se a TI está bem organizada, e 

pode-se depender dela, SOA tende a fazer melhor proveito dos recursos e evidenciar 

a qualidade dos serviços – a ATI investiu nos últimos 2 anos bastante para montar 

uma infraestrutura de TI robusta, segura e confiável; 

• A organização valoriza a Governança Corporativa? Quanto mais a governança 

corporativa for uma prioridade para a organização, mais SOA pode facilitar sua 

implementação – a Governança Corporativa é uma premissa do modelo de gestão de 

TI em implantação; 

• A organização sabe onde estão suas regras de negócio? Se estas regras estiverem 

centralizadas e facilmente localizáveis, a implementação de SOA é facilitada – os 

principais sistemas corporativos concentram a maior parte das regras de negócio.  

• Os dados da organização são confiáveis? Quanto mais organizado os dados, mais 

fácil implementar SOA – para os sistemas corporativos, esta informação é 

verdadeira. 

Esta análise deve subsidiar o planejamento do projeto. Enquadram-se nesta fase ter claro o 

objetivo de negócio por trás da iniciativa e lembrar sempre que a melhor abordagem sobre 

SOA é não considerá-la como um único projeto, mas uma coleção de projetos menores 

(FUSCO 2007). 

b) A corporação deve mapear seus processos e concentrar esforços especialmente em como 

será feita a governança, responsável pela gestão do ciclo de vida dos serviços.  

A chave para o sucesso da reengenharia dos processos de negócio é o entendimento 

detalhado dos processos existentes e a previsão correta dos resultados das mudanças nesses 

processos (BENEDETE 2007). 

Projetos de implementação SOA necessitam de uma governança específica, porque 

Governança é um dos principais fatores de sucesso. O principal objetivo da Governança de 

SOA é evitar a duplicação de serviços e a criação de uma cultura de construção de serviços 

reusáveis desde o início do projeto (MALINVERNO 2006). 
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c) A organização precisa reformular o perfil da equipe de tecnologia da informação, de um 

operacional para um mais racional. Deve-se considerar três perfis de profissionais nesse 

contexto: o que arquiteta os processos, aquele que executa processos e o arquiteto de 

soluções. Assim, a TI migra do perfil executor para o de inteligência (FUSCO 2007). 

Devem ser formados 3 times de profissionais, conforme a seguir: 

Operações e sustentação: 

� Administrador do sistema: Garante que as ferramentas de integração possuem 

recursos de sistemas adequados; 

� DBA (administrador de banco de dados): garante que a base de dados nas 

ferramentas de integração tem recursos adequados; 

� Técnico da ferramenta: Garante a operação apropriada das ferramentas de 

integração e dá suporte na solução de problemas com a ferramenta de integração. 

Administração: 

� Gerente: Responsável pela comunicação da visão de negócio e demonstra o valor 

de negócio; 

� Gerente de projeto: Planeja a integração do projeto e mantém e acompanha o 

plano de projeto e as métricas do projeto; 

� Metodologista: Garante o uso e atualiza as melhores práticas; e 

� Gerente de suporte: Mantem os artefatos de integração e o metadados. 

Engenharia: 

� Analista de negócio: Desenvolve modelos de processo para documentar requisitos 

de interface 

� Arquiteto de sistemas e dados: Desenvolve modelos de informação para 

documentar requisitos de interface; 

� Engenheiro de software: Desenvolve adaptadores e scripts de integração; 

� Consultor: Presta consultoria ao engenheiro de software na lógica de aplicações; e 

� QA: Testa a integração das aplicações (THOMPSON(2) 2008) 

d) Sendo SOA/BPM adequados para a organização, faz-se necessário identificar-se 

patrocinadores para o projeto de implementação, pois são necessários investimentos e 

“vontade política”. 
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e) Idealmente, a iniciativa de BPM deveria ser liderada pelas áreas de negócio, devido à 

necessidade de alinhamento com os objetivos e estratégias do negócio. Iniciativas lideradas 

pela TI correm o risco de serem pouco visíveis e agregarem pouco valor ao negócio, 

reduzindo BPM a apenas uma tecnologia ou funcionalidade técnica (como integração entre 

sistemas, “workflow”, gerenciamento de documentos). De qualquer maneira, SOA/BPM 

não é um empreendimento de uma pessoa ou de um departamento e quanto mais integrados 

estiverem TI e a área de negócio, melhores e mais rápidos serão os resultados (BENEDETE 

2007). 

Com a observação atenta destes fatores, foi construída uma estratégia de implantação e 

arquiteturas SOA/BPM, considerando fases, com cenários para curto, médio e longo prazo 

e considerando uma construção progressiva da infraestrutura SOA/BPM.  

5.5.5. Cenário 1 – Curto Prazo 

A figura 35 apresenta o esquema do modelo a ser implementado inicialmente na ATI para 

suportar a arquitetura SOA/BPM.  

Para este primeiro modelo, serão aproveitados e colocados em funcionamento apenas as 

ferramentas já disponíveis (adquiridas anteriormente) na ATI. Com exceção da ferramenta 

BPMS, que está sendo adquirida conforme especificações definidas de acordo com as 

necessidades levantadas para atender as demandas da ATI e do Governo de Pernambuco. 

a) Consumidores de Serviços 

Na ATI, o papel de consumidores ou clientes será exercido pelos sistemas construídos e 

hospedados por ela própria e que farão uso dos serviços disponibilizados através da infra-

estrutura SOA. A ATI como hospedeira da infra-estrutura SOA também poderá servir os 

consumidores em outros órgãos, organizaçãos parceiras e até mesmo clientes da internet em 

geral. 
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Figura 35 – Composição da arquitetura SOA a implementar a curto prazo 

b) Aplicações Compostas - Consumidores de Serviço 

Neste modelo inicial praticamente não existirão aplicações compostas, pois estas somente 

poderão existir quando já houver uma grande quantidade de serviços disponíveis, que 

possibilitem a composição de aplicações novas 

c) Processos BPM como Clientes 

Os primeiros processos BPM estarão sendo desenvolvidos e já deverão estar conectados à 

infraestrutura SOA disponbilizada pelo modelo 

d) SOA – Infraestrutura.  
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Tanto a ATI, como os órgãos do governo, podem ser provedores de serviços que serão 

expostos através da infraestrutura SOA.  Esses serviços são também gerenciados, 

monitorados, organizados e controlados através do barramento de serviços utilizado, que 

será o Intersystems Ensemble, já disponível na ATI. No que tange às demais funções da 

infraestrutura SOA, temos, neste modelo inicial: 

• Governança SOA – nenhum produto específico para governança, apenas iniciativas 

de gerenciamento dos artefatos; 

• Diretório/Registro UDDI – nenhuma ferramenta específica; 

e) Serviços compartilhados - provedores de serviços 

• Serviços de Conectividade: Muitos dos sistemas legados atuais dentro da ATI e dos 

órgãos não podem ser migrados para soluções que permitem a completa 

interoperabilidade através de protocolos padrão. Utilizar serviços de conectividade 

que realizem a integração com esses sistemas é uma necessidade e deve ser 

considerada, a fim de promover a inclusão desses sistemas legados, dentro da 

iniciativa SOA/BPMS. 

• Serviços de Dados: Esses serviços permitirão a ATI estabelecer um nível de 

abstração para os dados compartilhados entre os órgãos e isolar todos os clientes da 

complexidade da persistência de dados bem como de eventuais mudanças nos 

modelos físicos. 

• Serviços de Negócio e Serviços de Processos de Negócio: irão começar a surgir 

com o uso da ferramenta BPMS para a automação de processos do Governo.  

• Serviços de Apresentação: Sabendo-se que existem iniciativas de utilizarem portais 

web, tanto na ATI, como nos outros órgãos, os arquitetos de sistemas do Governo 

devem examinar a possibilidade de reutilizar esse tipo de artefato. Um exemplo 

seria a pesquisa de CEP que retorna um endereço. Muitos sistemas podem 

reaproveitar um portlet para pesquisa de CEP dentro de seus sistemas sem afetar a 

interface com usuário e as lógicas de negócio. 
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f) Legados - Provedores de Serviço 

 

Figura 36 – aplicações legadas do Governo de Pernambuco 

Com a implementação de uma infraestrutura SOA/BPM na ATI, deverão ser criados web 

services que incorporarão funções ou subfunções dos sistemas legados, principalmente os 

corporativos como SG.net, SADRH, Rede Compras e eFisco, conforme mostrado na figura 

36. Os processos automatizados com ferramenta BPMS poderão se conectar aos sistemas 

através desses web services, o que trará grande agilidade na automação de processos e na 

adaptação dos mesmos às mudanças forçadas pela evolução dos negócios. 

Este modelo inicial da arquitetura considera os seguintes aspectos: 

• Para uma arquitetura inicial, ela possui os requisitos necessários; 

• Não será necessário proceder a aquisição de novas ferramentas, facilitando a sua 

implementação de imediato; 

• Baixo custo para implementação; 

• Simplicidade para criar uma cultura SOA/BPM no Governo, sem criar dificuldades 

adicionais para os desenvolvedores; 

Porém devem ser levados em consideração, os seguintes aspectos: 

• O Ensemble não tem mecanismos para cluster, limitando sua escalabilidade; 

• Os serviços de segurança são simples e limitados. Provêem apenas mecanismos para 

confidencialidade através de HTTPS e repasse de credenciais para os sistemas 

integrados. Não existe nada relacionado ao padrão SAML (Security Assertion 

Markup Language) para troca de dados de autenticação e autorização; 

• Inexistência de ferramentas para auxiliar na Governança SOA; 

• Inexistência de um repositório UDDI para Registro e Diretório de Serviços; e 
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• Utilização de alguns padrões proprietários; 

5.5.6. Cenário 2 – Modelo a ser implementado a médio prazo (início de 2010)  

O Cenário 2 é semelhante ao cenário 1, apenas com a adição da Governança e Diretório 

UDDI. A Governança SOA deverá ser implementada, sem o uso de ferramenta de SOA,  

apenas a iniciativa de gerenciar os artefatos e o ciclo de vida. Para o registro dos serviços, 

deverá ser utilizada ferramenta de UDDI compatível com versão 3, baseada em software 

livre. 

A figura 37 apresenta o modelo do cenário 2. 

 

Figura 37 – Composição da arquitetura SOA a implementara médio prazo. 

5.5.7. Cenário 3 – Modelo a ser implementado a longo prazo (final de 2010)  

O cenário 3 contempla novas ferramentas para infraestrutura SOA, através de aquisição e 

implementação de uma família completa de produtos, abrangendo todas as funcionalidades 

de uma arquitetura orientada a serviços. A figura 38 apresenta a arquitetura a longo prazo. 

a) Principais características desse cenário:  

• Permite integração completa entre os produtos; 
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• Os produtos funcionam sobre um servidor de aplicações; 

• Permite escalabilidade horizontal e vertical; 

• Segurança baseada em SAML (Security Assertion Markup Language) 

• Ferramenta específica para governança, permitindo integração com ambientes de 

desenvolvimento e facilitando a reusabilidade; 

• Ferramenta para Repositório UDDI; 

• Gerenciamento de toda a infra-estrutura SOA centralizado; 

• Mecanismos para Barramento de Serviços Federados;  

• Alto custo para aquisição das ferramentas; 

• Necessita equipe especializada nos produtos; 

• Utilização de alguns padrões proprietários; 
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Figura 38 – Composição da arquitetura SOA a implementar – cenário 3 

b) Ferramentas disponíveis nessa abordagem e suas responsabilidades: 

• Barramento de serviços (ESB) – deverá ser avaliada a substituição do Intersystems 

Ensemble por outro produto mais completo e que contemple todas as 

funcionalidades a seguir: 
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• Barramento de Serviços 

• Orquestração 

• Segurança  

• Monitoramento 

• Conectividade e Integração 

• Diretório e Registro UDDI para Serviços 

• Repositório de meta-dados de serviços para gerenciamento de ciclo de vida e 

Governança SOA; 

• Mecanismo centralizador para políticas de segurança e acesso aos componentes de 

software. Utiliza padrão SAML; e 

• Gestão do ambiente SOA 

Durante todo o decorrer do ano de 2009, em paralelo à implementação dos cenários 1 e 2, 

deverá ser feito um estudo comparativo das ferramentas disponíveis e suítes integradas de 

SOA para a definição do ambiente da ATI e da padronização dessas ferramentas no 

Governo. Na figura 20 foi explicitada a suíte Aqualogic, porém esta definição somente 

acontecerá no segundo semestre de 2009.  

Com esta definição, deverá ser elaborado um termo de referência para aquisição de uma  

suíte ou de softwares complementares para a infra-estrutura SOA da ATI. O processo de 

aquisição deverá ser deflagrado logo no início do ano de 2010.    

5.6. Diretrizes para a infraestrutura SOA/ BPM recomendada para a ATI 

Neste tópico são apresentadas as diretrizes para a infraestrutura de SOA/BPM a ser 

implementada na ATI. 

5.6.1. UDDI 

Utilização de um único UDDI corporativo na ATI, independente da categoria do serviço 

(Publico, Externo ao governo, Corporativo ou Privado), seguindo política de publicação 

dos serviços no Service Bus. 

Utilização de taxonomias diferenciadas para pesquisa de serviço, como Governo, Categoria 

do Serviço e Secretaria. 

Recomendamos a utilização de UDDI desde os primeiros serviços a serem catalogados. 

5.6.2. Barramento de serviços Corporativo - Enterprise Service Bus (ESB) 

Recomenda-se a implantação de 2 tipos de barramentos de serviços na ATI: 
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d) Barramento de Serviços Corporativo central na ATI, com previsão de crescimento 

horizontal, para serviços Públicos, Externos ao Governo e Corporativos. 

e) Barramentos de Serviços Privados, para serviços específicos das secretarias, sendo 

criado um projeto para cada secretaria. 

Para serviços não privados, localizados nas secretarias, recomenda-se o acesso via Service 

Bus da ATI, que realizará o roteamento para o serviço localizado no Service Bus da 

secretaria, conforme mostra a figura 39. 

 

Figura 39 - Exemplos de acesso aos serviços 

5.6.3. Segurança 

A segurança deverá ser endereçada no Service Bus, via mecanismo de Authentication 

Provider do mesmo.  

Por via de regra o Authentication Provider do Service Bus pode se conectar a mais de um 

mecanismo externo, como por exemplo SQL e Active Directory. 

Recomenda-se o uso de mecanismo externo SQL para acessos de Fornecedores e/ou 

Parceiros de serviços. 
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Recomenda-se o uso de mecanismo externo Active Directory (ou semelhante) para acesso 

de usuários internos. 

Sempre que possível é recomendada a utilização de usuário de acesso específico, de forma 

a possibilitar auditoria de acesso. 

5.6.4. Log e Monitoramento 

Normalmente as soluções de Service Bus possuem mecanismo de log interno, como por 

exemplo log4j. 

Outra funcionalidade é a utilização de envio de mensagens críticas via SMNP para soluções 

de monitoria de produção.  

5.6.5. BPM 

Na definição da arquitetura, separar a instalação do BPM em 2 servidores (ver figura 40): 

a) Corporativo: processos do governo, com interação das secretarias e agencias 

É uma boa prática separar os processos por assunto em engines BPM isolados (ex: 

processos administrativos, RH, financeiros, etc.) 

b) Privado: processo especifico da secretaria ou agencia. Para cada secretaria deve ser 

criado engine BPM especifico. 

 

Figura 40 - Exemplos de acesso aos processos. 
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A segurança de acesso ao BPM deve ser endereçada preferencialmente via mecanismo 

externo LDAP como por exemplo o Active Directory. 

A maioria das soluções de BPM possuem mecanismo completo de log e auditoria. 

Processos podem ser disparados através de mecanismo ou sistema externo ao BPM. Neste 

caso é recomendada a exposição do processo como serviço, a ser consumido através do 

ESB. 

A mesma regra deve ser aplicada para processo disparado por outro processo ou para 

subprocesso candidato ao reuso. 

A integração do BPM com o legado (ATI e Secretarias) deverá sempre ocorrer através de 

consumo de serviços via Service Bus. 

5.7. Recomendações de Melhores Práticas para a ATI 

a) Estabelecer um modelo de maturidade a ser seguido pela a iniciativa SOA/BPMS da 

ATI seguindo um exemplo, como o modelo de maturidade SOA da Sonic/Progress, ou 

CMMI/MPS.Br para processos; 

b) Utilizar padrões de mercado, BPMN, BPEL, XPDL, XQuery, XSLT, WS-*, SAML, 

SOAP 1.1, WSDL; 

c) Criar uma arquitetura de referência, para nortear aquisições de ferramentas de 

integração, governança de serviços, gestão de processos, bem como a implantação de 

novos serviços e processos automatizados 

d) Disponibilizar uma cartilha endereçando boas práticas de integração e desenvolvimento 

para os órgãos; 

e) Fazer a análise e o design das aplicações considerando a reutilização das lógicas de 

negócio como serviços compartilhados; 

f) Utilizar modelos canônicos; 

g) Modelar os processos de negócio pensando no reaproveitamento de partes dos 

processos como subprocessos de negócio; 

h) Estabelecer regras para ciclo de vida dos serviços e versionamento das interfaces; 

i) Criar padrões para interoperabilidade entre os órgãos; 

5.8. Proposta de Condução para o Projeto BPM/SOA 

Tomando-se como base relatos de consultores e vasto material que trata de estratégias de 

implantação de tecnologia SOA/BPM, a ATI, nessa etapa de iniciativa e condução de 
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alguns projetos BPM/SOA, deve seguir a proposta descrita abaixo para a condução do 

projeto: 

a) Estabelecer um Modelo de Maturidade para SOA e BPM: Definir o Modelo de 

Maturidade a ser seguido e os objetivos de cada nível. A partir daí definir as metas a curto, 

médio e longo prazo; 

b) Definir Metodologia: Definir uma metodologia de desenvolvimento, RUP, Scrum, XP, 

etc; 

c) Planejar a infra-estrutura: Instalar e configurar a infra-estrutura para SOA; 

d) Arquitetura de Referência: Utilizar uma Arquitetura de Referência para os projetos; 

e) Modelo Canônico: Desenvolver ou adotar um modelo de dados canônico para todo o 

Governo; 

f) Arquitetura de Software: Se novas aplicações serão construídas, uma Arquitetura de 

Software para essa nova aplicação deve ser criada com base na Arquitetura de Referência, 

definindo plataformas, protocolos e design do novo sistema; 

g) Análise de Serviços: Utilizar análise Top-down ou Bottom-up para definição dos 

serviços ou integrações a serem desenvolvidas; 

h) Desenvolvimento SODA: Realizar o desenvolvimento de aplicações baseado em 

serviços; 

i) Governança: Aplicar as diretivas de governança e ciclo de vida para os artefatos 

construídos; e 

g) Homologação e Produção: Promover a publicação nos ambientes para Homologação e 

Produção. 

Para desenvolver todos os passos acima, a ATI deverá formar um Comitê de SOA do 

Governo, reunindo técnicos e gestores de TI dos diversos NSI. Este comitê será responsável 

por discutir e definir as normas e padrões de tecnologia e de governança para todo o 

Governo. 

5.9. Diretrizes para elaboração de procedimentos e normas para aquisição e/ou 

disponibilização de serviços SOA pela ATI e órgãos do Governo 

Na arquitetura orientada a serviços, as aplicações são decompostas em um nível mais 

detalhado: o nível de serviços, que podem ser combinados e reutilizados de forma a atingir 

rapidamente as necessidades do negócio. 
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Um serviço é um módulo de código que representa parte da funcionalidade de um processo 

de negócio. Um serviço é governado por um “acordo de nível de serviços”, disponível para 

acesso via interface padrão. 

O catálogo de serviços é necessário para permitir que funcionalidades de negócio possam 

ser acessadas e reutilizadas por diferentes sistemas. 

A base para se identificar e construir serviços é o que chamamos de “Processo de Ciclo de 

Vida do Serviço”. 

Governança de SOA não deve ser considerada como um simples processo, e sim como um 

conjunto de princípios, práticas e metodologias. 

A iniciativa SOA possui diferentes características do desenvolvimento tradicional: 

a) Funcionalidades de tela são projetadas e desenvolvidas como componentes (serviços); 

b) Diferentes serviços podem ser desenvolvidos por diferentes organizações, 

departamentos ou órgãos; 

c) Uma simples aplicação pode ser composta por vários serviços; 

d) Um serviço pode ser acessado por diferentes organizações; 

e) Um serviço possui uma interface que descreve claramente todas as informações 

essenciais para utilização do mesmo; 

f) Um serviço pode ser composto de vários elementos, incluindo interface (XML schema, 

WSDL document, service security policy, service level agreement) e implementação 

(código Java, scripts BPEL, scripts XSLT, database schema, etc.). 

Podemos afirmar que em uma iniciativa SOA o processo de desenvolvimento é 

descentralizado e distribuído, onde coordenar as atividades em times distribuídos se torna o 

grande desafio. 

Os princípios devem cobrir os seguintes aspectos de um projeto: 

g) Reuso, granularidade, modularidade, composição e componentização; 

h) Compatíveis aos padrões (comuns ou específicos da indústria); 

i) Identificação e categorização de serviço, provisionamento e entrega, e monitoramento e 

rastreamento; 

5.9.1. Definição dos Processos de Governança 

O processo de Governança SOA abrange as seguintes fases e atividades: 

a) Gerenciamento do Portifólio  
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� Catalogar serviços “candidatos”  

� Gerenciar o processo de priorização de serviços, aprovando para análise, 

especificação e planejamento 

� Gerenciar o processo de aprovação de serviços para teste e implementação. 

b) Monitoração do projeto 

� Prover gerenciamento com visibilidade sobre o processo de desenvolvimento, 

através do monitoramento do núcleo de engenharia de software, no que se refere à 

aprovação de implementação e plano de teste. 

c) Gerenciamento da Qualidade 

� Monitorar o processo de teste, validando os resultados e certificando de que o 

serviço esta apto para ser implementado. 

d) Controle de mudanças 

� Prover a aprovação final para a implementação do service em produção, baseado 

nas recomendações do Engenheiro de qualidade e grupos operacionais.. 

e) Governança Operacional 

� Prover gerenciamento com visibilidade sobre o serviço em produção, 

identificando o quanto o mesmo esta satisfazendo o SLA estabelecido. 

A responsabilidade primária por parte do ciclo de vida do serviço, são: 

• Grupo de análise de negócio: responsável pelas etapas de identificação da 

necessidade do serviço,  priorização da necessidade e especificação do mesmo. 

• Grupo de engenharia de sistemas: responsável pelo design, construção e teste.  

• Grupo de verificação de qualidade: responsável pela certificação. 

• Grupo de operação e sustentação: Responsável pela operação. 

Estas responsabilidades devem ser atribuídas de imediato, antes que as primeiras iniciativas 

SOA/BPM comecem a ocorrer. 

5.10. Conclusões do Capítulo. 

Este capítulo formaliza a Arquitetura de Sistemas de Informação (ASI) proposta para o 

Governo de Pernambuco. Para a sua definição, foram considerados os requisitos levantados 

através de entrevistas com os principais envolvidos com a arquitetura de sistemas de 

informação do Governo, além das informações obtidas em levantamento documental do 

Governo e dos conhecimentos compilados a partir de levantamento bibliográfico teórico.  
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Este documento visa servir como base para o processo de implementação da arquitetura 

orientada a serviços no Governo do Estado e em especial na ATI.  

Este capítulo documenta a ASI proposta, apresentando o seu modelo conceitual, o modelo 

de gestão do Governo, o modelo de negócios, o modelo de dados conceitual, o modelo de 

SI, a arquitetura de TI, detalhando esta em arquitetura de hardware e redes e arquitetura de 

software. 

No final do capítulo são apresentadas recomendações para uma boa implementação da ASI. 
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CAPÍTULO 6   

6. Resultados do Estudo e Conclusão 

Neste capítulo são comentados os resultados deste estudo, bem como os estudos futuros 

que podem se aproveitar deste e, no final, é feita uma conclusão de toda a dissertação. 

6.1. Resultados deste estudo 

Este estudo apresenta diversas categorias de resultados, tais como conhecimentos e 

experiências adquiridas, além de definições necessárias para atender ao objetivo deste 

estudo descrito no item 1.4, do capítulo 1.  

6.1.1. Conhecimentos e experiências adquiridos 

Neste estudo foi consolidado o conhecimento sobre o histórico da gestão de TI no Governo 

do Estado de Pernambuco, desde o início, na década de 1960, até os dias atuais. 

Também foram estudados os modelos de gestão de TI e posicionado o nível de maturidade 

da gestão de TI atual do Governo no modelo proposto por Galliers e Sutherland. 

Foi feita uma análise da questão institucional e identificados os pontos na legislação e nos 

demais instrumentos formais (que regulamentam o Sistema Estadual de Informática de 

Governo e a ATI) que se referem à necessidade de estruturação de uma arquitetura de 

sistemas e informações que permitam a geração de informações para a tomada de decisão e 

o planejamento do Poder Executivo Estadual. 

Foi feita uma compilação dos sistemas existentes nos diversos órgãos, classificando-os em 

a) sistemas corporativos do Governo; b) sistemas setoriais de interesse corporativo e c) 

sistemas puramente setoriais. O interesse deste estudo é sobre os dois primeiros tipos de 

sistemas. 

Foi feita uma pesquisa de arquiteturas de integração de sistemas e um aprofundamento na 

arquitetura SOA/BPM. 

6.1.2. Resultados obtidos 

Foram definidos os principais requisitos para uma arquitetura SOA/BPM do Governo. 

Outro resultado importante é a definição de um modelo de arquitetura genérico para a 

adoção pela APE e de um macro-modelo canônico que vai nortear a construção de um 

banco de metadados e, com isto, balizar a construção de web services corporativos. 
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Finalmente, baseando-se em estudos anteriores e nas particularidades do Governo, foi 

definida a arquitetura SOA/BPM a ser implementada na ATI e nas Secretarias e órgãos que 

se encontram em estado mais avançado de utilização da TI, possuindo parque de 

equipamentos (servidores) próprios. 

6.1.3. Desafios e Dificuldades encontrados 

A maior dificuldade para a realização deste estudo é a complexidade e a dimensão do Poder 

Executivo Estadual. São 64 órgãos entre Secretarias, autarquias, empresas públicas e de 

economia mista e Organizações Sociais do Governo. Isto sem contar que cada Gerência 

Regional de Educação (GRE), cada escola, cada Gerência Regional de Saúde(GRS), cada 

Hospital, cada Batalhão da Polícia Militar, cada Delegacia e cada Agência da Receita 

Estadual possui uma gestão relativamente autônoma. São mais de 2000 prédios 

(instalações) do Governo, mais de 18.000 ramais telefônicos, mais de 20.000 

microcomputadores, mais de 600 servidores de aplicações e dados. Fazer levantamentos em 

um universo tão grande não é uma atividade simples. 

Outra grande dificuldade é relacionada à questão da Governança de TI, pois apesar de 

existirem diversos mecanismos (apresentados no Capítulo 2) institucionalizando a 

Governança de TI no Governo do Estado, ainda persistem comportamentos da cultura 

estabelecida em anos e anos sem governança de TI institucionalizada no Governo. Alguns 

gestores de NSI e NI ainda insistem em trilhar caminhos tecnológicos independentes e não 

compreendem as necessidades do Núcleo Gestor do Governo, que precisam de uma visão 

corporativa. Por esta razão, ainda é necessário utilizar de muita discussão em uma  

construção coletiva de padrões e normas. 

O total desconhecimento técnico dos princípios e da arquitetura SOA também demandou 

um grande trabalho de pesquisa e de absorção de conhecimento por toda a equipe da ATI 

envolvida. O que consumiu um grande esforço e tempo, interferindo na estratégia e no 

cronograma de implantação da nova arquitetura.   

Frente a esses desafios, os resultados obtidos são satisfatórios e já permitem, a partir de 

agora, iniciar o processo prático, com a construção dos primeiros serviços e 

institucionalização das primeiras normas e padrões SOA/BPM no Governo. 
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6.2. Conclusão e próximos estudos 

A partir deste estudo, é possível que a ATI possa iniciar de imediato a implantação de uma 

arquitetura SOA/BPM que viabilizará, não somente a integração de sistemas de informação 

e a conseqüente disponibilização de informações para a tomada de decisão, mas também, 

através do BPMS, a agilização da automação de processos de negócios e da adaptação dos 

mesmos, quando das mudanças impostas pela melhoria ou pela mudança do contexto legal, 

social, econômico ou político. 

Os analistas da ATI deverão, agora, disseminar as idéias e conceitos aqui compilados e 

construir, em conjunto com os técnicos e gestores de TI dos diversos órgãos do Executivo 

Estadual, o detalhamento das normas e padrões. 

Logo de imediato devem ser tomadas as medidas necessárias para a implementação das 

funções de Barramento de Serviços Corporativo no software Intersystems Ensemble. 

Outro passo a ser realizado, em conjunto com os NSI e NI, é o detalhamento do modelo 

canônico e elaboração de um Repositório de Metadados. A partir desse detalhamento, os 

analistas deverão estudar que outros serviços deverão ser construídos e a sua prioridade.  

Será necessário designar responsáveis pela gestão dos ESB e da UDDI na ATI. Já está 

sendo reorganizada a Gerência de Normatização e Desenvolvimento do Governo Digital, de 

forma a atender aos requisitos definidos no capítulo 5.   

Ainda no primeiro semestre de 2009, será possível iniciar o desenvolvimento de serviços e 

da migração de uma arquitetura funcional para a orientada a serviços. 

Como novos estudos a serem realizados a partir deste, podemos visualizar: 

• Análise dos resultados com a implantação de uma arquitetura SOA/BPM; 

• Estudo das principais dificuldades de implementação de SOA/BPM em uma 

organização tão complexa como um Poder Executivo Estadual. 

A grande tarefa, que envolve uma mudança muito grande, inclusive de perfis de técnicos 

ainda está por começar, porém é possível agora ter a clareza do tamanho do desafio e já está 

traçado o “caminho das pedras”.  

Como todo processo de mudança, este exige muita atenção aos protagonistas e envolvidos, 

desde os patrocinadores até aqueles técnicos que estão na ponta do processo de construção 

da arquitetura de sistemas de informação do Governo Estadual de Pernambuco. 
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Este estudo também servirá para outros Governos Estaduais e até para outras instâncias de 

governo, que poderão partir de um ponto mais avançado nos seus projetos. Já existem 

contatos com alguns diretores técnicos de entidades estaduais gestoras de TI, congêneres da 

ATI (haverá uma reunião em 12 e 13 de março de 2009, em Recife, de todos os Diretores 

Técnicos dessas entidades de todos os Estados da Federação, na qual será apresentado este 

estudo), além de contatos com a Secretaria Especial de Logística e Tecnologia da 

Informação, do Ministério do Planejamento (órgão que faz a gestão da Governança de TI 

do Governo Federal) que despertou enorme interesse neste estudo e na troca de 

conhecimentos e informações sobre definição de arquitetura corporativa de sistemas de 

informação. 
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