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Apresentação
Rodrigo Assumpção
Presidente da Dataprev

Este Caderno de Debates é resultado da 40ª edição do Fórum de TIC Dataprev, que 
abordou as experiências de aperfeiçoamento da arquitetura de sistemas em empre-
sas públicas e privadas em atuação no mercado brasileiro.

Durante as atividades, representantes do Serpro, da IBM e da Oracle abordaram os 
temas arquitetura de sistemas voltada para os requisitos de negócios, infraestrutura e 
controle de riscos. Também compartilharam experiências exitosas para o aperfeiçoa-
mento do desenvolvimento de software e da qualidade dos projetos de suas empresas. 
A Dataprev apresentou a sua estratégia de conciliar visões das áreas de desenvolvi-
mento e de infraestrutura, para aperfeiçoar padrões e ferramentas de testes.

Boa leitura!
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Evolução da arquitetura de soluções na
Dataprev

Gustavo Madeira Saramago¹
Dataprev 

¹ Gerente de Arquitetura Técnica da Dataprev

Começaremos com uma contextualização sobre o que é arquitetura de sistema. 
Os próximos três tópicos serão uma abordagem de passado, presente e futuro, 
a partir de uma visão histórica de como começamos e como chegamos a esse 
ponto. Ao final, abriremos espaço para o debate. 

A arquitetura de sistemas define componentes e o relacionamento entre eles. É 
uma descrição interessante, porque permite ser aplicada a qualquer sistema ou 
estrutura organizacional. O Gaertner, por exemplo, criou o termo Arquitetura Em-
presarial (Enterprise Architect), cuja definição é a visão de mapeamento de pro-
cessos em termos de componentes e a relação entre esses componentes. Nos 
afastamos um pouco do foco de arquitetura técnica, porque procurei fazer uma 
apresentação mais histórica. Falaremos mais sobre a estrutura organizacional, 
como a Dataprev está se estruturando em termos de requisitos. Historicamente, 
a Dataprev detinha todo seu ambiente centrado na arquitetura Unix, ambientes 
Unix, Cobol e banco de dados MS 2. Esse banco de dados está fora de padrão, fora 
do usual, é um banco com estrutura hierárquica. Na parte do Cobol não tínhamos 
outras variantes. Era  um ambiente ligado às próprias estruturas organizacionais 
da Dataprev. Houve um movimento, um plano, partindo do Ministério da Previ-
dência, de melhoria no atendimento da Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS). Na época, o ministro disponibilizou mais de 30 aplicações na internet de 
uma tecnologia em ascensão aquele momento. Disponibilizamos uma solução 
para inserir em postos de autoatendimento em shoppings e demais locais. Em 
2001 tivemos um Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) na Dataprev. 
Foi um movimento abrangente. Contratamos uma consultoria e realizamos um 
mapeamento de processo dos sistemas. O PDTI, de certa forma, não concluiu 
essas definições e deixou de definir cerca de 30 projetos com detalhamentos das 
questões relacionadas à tecnologia. 

Participei desse processo, o qual propunha três cenários para sair do mainframe. 
O  principal era sair do mainframe; o outro, era uma variação da tecnologia Java. 
O último inseria os componentes de tecnologia Microsoft na solução. O dilema 
era o mainframe e os trinta e poucos projetos do PDTI, a maioria não aconteceu. 
O projeto 11, do qual participei, foi o único que aconteceu e que se relacionava 
com a plataforma Java. Foi definido que a plataforma Java seria a plataforma 
padrão da empresa. Essa foi uma decisão importante para a Dataprev. Houve, na 
época, uma discussão ideológica bastante acalorada sobre ter ou não mainframe 
envolvendo o Ministério, o INSS e a Dataprev.  Acabou que a empresa não tinha 
muita inclinação para repetir a questão do mainframe e, em 2005, tivemos um 
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evento sobre o desenvolvimento do primeiro framework Java da Dataprev. Esse 
framework causou uma rebelião, porque esse movimento começou em uma área, 
que nem era a de desenvolvimento, e detonou uma série de discussões sobre a 
estrutura organizacional, sobre padrões e, em meio a essa discussão, percebe-
ram que aquela abordagem de ensino funcional de desenvolvimento não estava 
funcionando. A questão do framework explicitou muito a necessidade de reestru-
turação da empresa. Em 2006, foram criadas as Unidades de Desenvolvimento 
(UDs) que, inicialmente, eram três, Santa Catarina, Paraíba e Fortaleza. Depois, 
foi criada a do Rio de Janeiro. 

A criação das UDs é considerada um marco importante na história da Dataprev. 
Primeiro porque ocasionou uma renovação em termos de Recursos Humanos 
(RH), com a contratação de pessoas jovens em centros que não o Rio, São Paulo 
e Brasília. Pessoas  que arejaram a maneira de pensar e de agir da empresa, 
trazendo uma forma de desenvolvimento que exigiu uma série de movimenta-
ções de estrutura organizacional, de gestão. A partir daquele framework de de-
senvolvimento, o pessoal das UDs aceitou essas padronizações. Obviamente, o 
framework tinha seus problemas e, em 2007, foi criada a Coordenação Geral de 
Arquitetura de Sistemas, dentro da Diretoria de Desenvolvimentos Essa coorde-
nação, como uma área normativa, era uma área com apenas três pessoas: o co-
ordenador e mais duas. Houve certa dificuldade, em termos de operação, ficando 
limitada à estrutura distribuída em três ou quatro unidades de desenvolvimen-
to espalhadas pelo Brasil. Em 2008, tivemos um problema no sistema devido à 
falta de estrutura organizacional. As pessoas precisaram migrar para outra es-
trutura por não poderem ser da própria unidade de desenvolvimento. Considero 
que começamos efetivamente a operar em 2008. Criamos grupos em cada UD 
compostos por 5 ou 6 pessoas com o papel de disseminar esses padrões dentro 
do desenvolvimento. Em 2012, parte da arquitetura em desenvolvimento ficava 
pela metade. Então, como conciliar decisões de arquitetura ligadas ao desenvol-
vimento com decisões de infraestrutura? À  medida que foi crescendo, começa-
mos a enxergar novos problemas, novos desafios. 

Em 2012, ocorreu a migração da Coordenação Geral da Arquitetura da área de 
desenvolvimento para área de infraestrutura. Nessa migração, passou a se cha-
mar Departamento de Arquitetura Técnica (DAT). Na mudança, algumas fun-
cionalidades foram agregadas. O grande diferencial foi a criação de uma área 
de engenharia e desempenho para tratar do teste de desempenho. Em 2013, 
ocorreu a fusão com o Departamento de Planejamento de Infraestrutura. Em 
2007, se não me engano, a Dataprev fez uma mudança organizacional, dividindo 
o departamento de suporte em uma área de sustentação e outra de planejamen-
to. A área de planejamento acabou dentro da Diretoria de Infraestrutura como 
uma área de inteligência e de tomada de decisões relacionadas à arquitetura. Em 
2013, ocorreu a fusão com o DAT, o que nos proporcionou essa estrutura orga-
nizacional. Temos quatro divisões: uma divisão de padrões, com a incumbência 
de definir tudo que é padrão de tecnologia, de responsabilidade,  do Wellington; 
e a divisão de projeto, que é de responsabilidade da Ana Flavia, com a incumbên-
cia de aplicar esses padrões aos projetos que essa área atende.  Os padrões de 
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tecnologia de recursos são monitorados e aplicados aos projetos de desenvolvi-
mento. Essas duas divisões são complementares. Uma possui visão de desen-
volvimento e a outra, de infraestrutura. A ideia é que elas se complementem no 
atendimento aos projetos. A grande novidade que estamos trazendo, em termos 
de gestão de arquitetura e  gestão de infraestrutura, é a incumbência de apoiar, 
de executar, testar o desempenho, analisar os resultados e compor melhorias 
nos projetos e sistemas.

Entendo que isso trará ganho de qualidade  não só para o sistema, mas para o 
nível de infraestrutura dessa área. A proposta é que haja uma análise intensa em 
cima das aplicações e que se possa validar a arquitetura dos produtos, realizar 
benchmarking. Temos uma visão centralizada da arquitetura técnica do corpora-
tivo. A área de arquitetura da Dataprev está centralizada na estrutura do desen-
volvimento e está integrada em uma só gestão, trazendo uma evolução nesses 
padrões. Na Dataprev, as unidades de desenvolvimento levam a área de infraes-
trutura para a área de desenvolvimento. Não optamos pelo mainframe, partindo 
para a tecnologia de  arquitetura distribuída. Estamos trabalhando fortemente 
em ambiente virtualizado e, em curto prazo, será feito um investimento em fer-
ramentas de virtualização. Houve uma aquisição recente de um produto para a 
gestão em nuvem. Em termos de infraestrutura, estamos caminhando para um 
ambiente bastante padronizado, integrado e gerenciado, coisa que não tínhamos 
em um passado recente. Temos um processo consolidado de desenvolvimento, 
para incorporar as atividades do DAT. Modificamos o processo, recentemente, 
para a parte de teste de desempenho, que é um processo sempre em evolu-
ção. O padrão Java é totalmente consolidado na empresa, todas as aplicações 
são feitas e desenvolvidas nesse padrão. O framework de desenvolvimento está 
atualmente na versão 4.0 e foi liberado ano passado para uso. Esse framework 
é nosso padrão daqui para frente. Temos uma switch em desenvolvimento, com 
ferramentas muito interessantes, que se integram em termos de gerenciamento 
de requisitos. Em termos de teste, temos uma ferramenta muito valiosa na Divi-
são de Engenharia de Desempenho que vem dessa switch board. Essa análise de 
desempenho foi incorporada ao processo de desenvolvimento, ou seja, existem 
marcos em eventos ali ao longo do desenvolvimento que incluem essa parte de 
análise de capacidade, avaliação de capacidade. 

Outra questão em crescimento é a parte de integração contínua. Integração con-
tínua é o processo em que as aplicações possuem periodicidade diária, de hora 
em hora, semanal. Temos uma ferramenta de monitoramento abrangente, que 
dará um salto de qualidade na parte de operações. Essa ferramenta se propõe a 
fazer tudo. Além do monitoramento propriamente dito, ela faz um levantamen-
to, mapeia a infraestrutura, a nível de serviço. Com isso, conseguimos determi-
nar quando o componente da infraestrutura sai do ar e os serviços afetados.  É 
uma ferramenta grande, está parcialmente implantada. Outra ação importante 
são os sistemas que estão no ar em Cobol no mainframe, que citei no início da 
apresentação. Esses sistemas são submetidos a um processo de imigração au-
tomática para Java, através de uma ferramenta que transforma o código Cobol. 
Obviamente,  existem algumas intervenções manuais, mas é um processo longo, 
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difícil, que, felizmente,  está em fase de conclusão. Do sistema do mainframe, 
parte do cadastro do benefício está sendo reescrita do zero, mas algumas áreas, 
como a parte da Receita, por exemplo, está sendo automatizada para Java. A 
ideia é que, em curto prazo, tenhamos o mainframe mobilizado e completamen-
te usual. Os desafios que temos, atualmente, no modelo de arquitetura é que os 
sistemas são desenvolvidos a partir do framework antigo. Temos um processo 
que ainda tem muito para melhorar, em termos de disponibilização de recursos. 
Os projetos solicitam servidores para teste e desenvolvimento, para trabalha-
rem com conversões diferentes e simultâneas. Ou o sistema de benefício, por 
exemplo, um sistema muito grande que está sendo desenvolvido, possui uma 
versão que está no cliente e estamos desenvolvendo a próxima, muito diferente 
da que está rodando. Não dá para colocar isso no meio do ambiente em desen-
volvimento. Cada uma dessas versões acabam tendo uma infraestrutura quase 
privativa. Cada uma delas possui um ambiente de teste.

A parte de BI é um assunto na Dataprev que está passando por mudanças. Esta-
mos fazendo uma reestruturação organizacional e ainda estamos estruturando 
a área de BI. Outra meta é a gestão de infraestrutura virtual.  Adquirimos a ferra-
menta de gestão de infraestrutura virtual no final de 2012. Temos um ambiente 
físico ou virtual, um ambiente operacional para a parte de benefício, um ambiente 
para a parte de cadastro e outro para o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 
O cliente requisitou que essa infraestrutura fosse agregada, mas quando come-
çamos a pensar em termos de gestão de capacidade computacional, gestão de 
recursos, perdemos um pouco da flexibilidade, a menos que fosse uma estru-
tura mais compartilhada. Também em 2013 foi feita uma aquisição grande de 
produtos para apoiar a virtualização. Imaginamos que a reestruturação da área 
de BI  conte com uma estrutura de coordenação e com representações, tanto 
nas áreas de produto quanto nas unidades de desenvolvimento. A Dataprev está 
trabalhando com um projeto interno de gerenciamento eletrônico de documen-
to. Inicialmente, com sistemas internos no sentido de ganhar expertise, ganhar 
domínio dessas ferramentas que já estão adquiridas, que estão em implantação. 
Existe um trabalho para disponibilizar uma infraestrutura bem dimensionada, 
principalmente na parte de história, que prevê o escaneamento de documentos, 
como carteira de trabalho e outros documentos que consomem muito recurso 
de infraestrutura. Quanto a ação de processamento em nuvem, a empresa tam-
bém adquiriu um produto de gestão em nuvem no final do ano passado. Espera-
mos a escalabilidade que a nuvem oferece, a elasticidade e o conceito de multi- 
inquilinato para que tenhamos o uso mais racional da infraestrutura. Por último, 
e para terminar alguns desafios, buscamos a eficiência operacional em relação à 
dependência tecnológica. 

Temos visto uma tendência muito grande no mercado à  integração vertical de 
serviços. A questão da dependência de tecnologia é uma lição aprendida há tem-
pos. Esse requisito sempre permeará decisões da empresa. Esperamos fazer 
essa melhoria da eficiência, em termos de infraestrutura, mas sempre tentando 
equilibrar as coisas. A gestão do desenvolvimento de operação distribuído foi 
um desafio. Em termos de desenvolvimento, já avançamos muito na estrutura 



10Fórum de TIC Dataprev Arquitetura de sistemas

Evolução da arquitetura de soluções na Dataprev
Gustavo Madeira Saramago

distribuída com as unidades de desenvolvimento. Estamos criando uma unidade 
de desenvolvimento em Natal, Rio Grande do Norte, por conta da demanda. A 
quinta unidade de desenvolvimento demanda toda uma estruturação no serviço 
em outras unidades, como arquitetura, qualidade, gerência de projeto. O pessoal 
que faz o trabalho distribuído do Serpro deve ter noção da dificuldade de ge-
rir essas unidades distribuídas pelo Brasil inteiro. No caso, estou falando tanto 
em desenvolvimento quanto operação. O centro de processamento, como falei, 
está passando por um processo de modernização há algum tempo. Uma série de 
mudanças, em função das tecnologias novas que estão sendo incorporadas. E 
as pessoas que trabalham nesse CP devem acompanhar essas mudanças. Exis-
tem pessoas do tempo do mainframe que estão na Dataprev há 20, 30 anos e 
devem se adequar a essa mudança tecnológica tão rápido quanto estamos nos 
adequando. Para suprir esse desafio de adequação de pessoas ao centro de pro-
cessamento, criamos a Superintendência de Operações, para fazer melhorias 
consideráveis na padronização dos processos. Como essa tecnologia muda ra-
pidamente, poderá ser uma dificuldade para nós. De 2006 até hoje, a Dataprev 
passou por diversas mudanças na estrutura organizacional, na própria história 
da arquitetura. Vocês verão a quantidade de mudanças que ainda temos pela 
frente. Outra questão inevitável é a da própria maturidade do processo de gestão 
não só na Dataprev, mas na área de TI em geral.
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DEBATE
Gustavo Madeira SaramagoEvolução da arquitetura de soluções na Dataprev

Ricardo – Serpro: Sou Ricardo, trabalho na área de 
arquitetura e segurança do Serpro. Ouvi sua apre-
sentação e dois pontos me chamaram bastante 
atenção. Um deles é a questão do hosting. Quais são 
as maiores dificuldades encontradas nesse modelo 
de trabalho? Vocês estão padronizando, mas prova-
velmente já devem ter passado por algumas dificul-
dades. Gostaria de saber mais sobre a questão do 
hosting que a Dataprev está adotando.

Gustavo Madeira Saramago – Dataprev: O hosting 
não chega a ser uma dificuldade técnica porque é 
um ambiente como qualquer outro. Acho que a difi-
culdade se refere mais na maneira como se comer-
cializa e como se faz a gestão disso, pois, como fa-
lei, a Dataprev tem uma estrutura semelhante ao do 
Serpro. Disponibiliza seus serviços de maneira inte-
grada, vertical. Em termos de tecnologia, entendo 
que só há diferença na maneira de comercializar, de 
terceirizar, na questão de determinados ativos de TI. 
Acho que é uma mudança não só de processo, mas 
também cultural. 

Com o hosting você tem uma forma de interagir com 
o cliente, com a infraestrutura, diferente da questão 
do Acordo de Nível de Serviço (ANS), que também 
fica um pouco modificada e deve ser adequada a 
essa realidade. Essa é uma das dificuldades que te-
mos com o hosting. 

Ricardo –Serpro: A outra questão é em relação a 
parte das definições da arquitetura. Qais são as difi-
culdades que surgem hoje, principalmente na parte 
de infraestrutura e desenvolvimento, para mapear e 
elaborar a arquitetura de determinada solução? 

Gustavo Madeira Saramago: A integração no nível 
organizacional é mais forte e mais recente. Não  é 
privilégio da Dataprev, isso ocorre no Serpro tam-
bém. A diferença de visão e de requisito do pessoal 
de desenvolvimento e do pessoal de infraestrutura 
são as duas mudanças que ocorreram em 2012 e 
2013. Elas favoreceram demais a visão integrada. 
O pessoal de infraestrutura tem uma visão, mas é 
muito difícil, no ambiente produtivo e  operacional, 
você casar as decisões de arquitetura de aplicação. 
A estrutura, do jeito que estava, tinha que ter con-

cordância e, às vezes, divergências. Conseguimos, 
em termos organizacionais, uma área que inte-
gra pessoas que definem, por exemplo, framework 
de desenvolvimento, mas essas pessoas estão na 
mesma estrutura, no mesmo departamento que 
define a estrutura, a arquitetura com desenho de 
servidores físicos. Estamos tentando, nos últimos 
anos, conseguir a  integração, o desenho de arquite-
tura de infraestrutura e de desenvolvimento, mes-
mo tendo problemas. Ano passado fizemos essa 
mudança e houve dificuldade em adequar a visão de 
arquitetura com a visão de planejamento. Acho que 
essa mudança gerou uma nova dimensão de arqui-
tetura integrada ao desenvolvimento.

Varanda – Banco Central: Gostaria de saber como 
se dá o relacionamento com seus clientes e a passa-
gem de demanda e requisitos para novos sistemas 
e manutenções evolutivas corretivas. E como ficou 
esse processo quando você quebrou esse núcleo.

Gustavo Madeira Saramago: Você mencionou clien-
tes, o que quer dizer com clientes, nossa área interna?

Varanda – Banco Central:  Não, cliente externo 
mesmo. Como se dá esse fluxo?

Gustavo Madeira Saramago: Estamos em um pro-
jeto comum com o Serpro e essa relação é muito 
interessante, pois enxergamos forças e fraquezas 
tanto neles quanto em nós. Uma das coisas que o 
Serpro tem de mais  interessante é uma área de ar-
quitetura que lida diretamente com o cliente, coisa 
que a Dataprev não tem. A Dataprev tem uma es-
trutura de relacionamento com o cliente. O pessoal 
de relacionamento lida diretamente com o cliente. 
Eles sentem falta de apoio do pessoal técnico, por 
exemplo,o cliente demanda determinadas soluções 
que precisa de um apoio técnico. O Serpro tem uma 
maneira interessante de fazer isso, porque tem 
uma área de relacionamento que tem a primeira 
interação com o cliente e, em seguida, o cliente é 
colocado com o pessoal de arquitetura, que faz um 
desenho de alto nível da solução. A ideia é que essa 
área de arquitetura participe da relação com os 
clientes. Não estamos estruturados para isso ain-
da, mas pretendemos estar. É uma demanda que já 
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está colocada. Nosso desafio também é distribuir o 
pessoal nas UDs.

Daniel Darlen – Diretor de Infraestrutura: Uma das 
ações que fizemos, em 2012, foi tentar separar um 
pouco a visão do cliente e a visão do atendimen-
to. Estruturamos uma pequena cota de gerente de 
contas que fariam aquele relacionamento direto fo-
cando os projetos. A visão de futuro, os desafios de 
estruturar sistemas e de estruturar demandas fica 
consolidado em uma conta que possui o apoio do 
pessoal de projetos, da área de desenvolvimento. 
Hoje, a arquitetura trabalha com um cenário tec-
nológico de definição de um técnico para a deman-
da funcionar, aprendendo e sinalizando uma nova 
fase para essa questão de cliente e relacionamento 
com as contas. Dessa forma estruturamos o dia a 
dia que a Dataprev demanda (imagino que o Ser-
pro também) em seu relacionamento diário com o 
cliente. O modelo tem se apresentado interessante. 
Os clientes têm nos reportado positivamente em 
relação a isso. É um conjunto de mudanças que es-
tamos sinalizando, no sentido de fortalecer tanto a 
área de cliente quanto a área de arquitetura e a par-
te técnica para dar conta dessas demandas.

Varanda – Banco Central: Se entendi bem, a ques-
tão do relacionamento com o cliente conta ainda 
com uma estrutura pouco funcional. Como receber 
a demanda do cliente dentro de uma estrutura um 
pouco mais matricial?

Daniel Darlen: Temos os gerentes de conta da IBM 
para Dataprev, da Oracle para Dataprev, pois essas 
pessoas entendem e conseguem trazer aquilo em 
uma visão de projeto e conseguem devolver toda 
essa parte de sistemas para os clientes. É uma 
aposta que a Dataprev está fazendo e acho que es-
tamos indo pelo caminho certo.

Gustavo Madeira Saramago: A ideia é justamente 
que esse gerente de conta propicie essa matriciali-
dade entre as áreas. 

Daniel Darlen: O gerente de contas é uma espécie 
de coordenador para essa matriz.

Thiago Oliveira – Serpro: Quero comentar sobre 

a estruturação do Serpro. Estamos vendo como 
as empresas possuem problemas comuns e isso 
é muito interessante. Esse projeto do sistema de 
gestão de pessoas do Governo Federal já era estru-
turado pelo Serpro há mais ou menos cinco anos, 
quando as unidades de negócios tinham uma uni-
dade de desenvolvimento dentro delas.

Daniel Darlen: É aquela sua visão funcional ainda?

Thiago Oliveira – Serpro: Exatamente. Isso tem 
suas vantagens e desvantagens. Na época era bem 
interessante porque os desenvolvedores da unida-
de de negócio que atendiam o ministério do planeja-
mento conheciam bem o negócio de planejamento. 
Isso acarreta uma série de agilidades e outras difi-
culdades em relação à recusa dos padrões. O Serpro 
também tem um histórico onde esses domínios de 
negócio foram gerando uma forma padrão de suas 
tecnologias. E o domínio de determinadas tecnolo-
gias criou dificuldades de padrão dentro do próprio 
Serpro. Há cinco ou seis anos mudamos essa estru-
tura. Agora, temos unidades de negócio que aten-
dem os clientes. Essa unidade se projetiza, cria uma 
estrutura diferenciada para lidar com os projetos de 
desenvolvimento. As áreas de arquitetura começa-
ram a fazer essa cola entre o desenvolvimento e a 
infraestrutura. 

A terceira etapa é um processo em andamento, em 
processo de maturidade. Na área de arquitetura ti-
vemos um processo de maturidade muito forte. A 
arquitetura de software era muito vinculada e ainda 
estávamos restritos ao software. Evoluímos com a 
infraestrutura e, com isso, geramos soluções sistê-
micas. Estamos partindo para uma solução vincula-
da ao negócio. O Serpro e a Dataprev não geraram 
essa cola entre a infraestrutura e a arquitetura de 
desenvolvimento. Com a nossa solução é possível 
ter uma visão de como as empresas tratam esse re-
lacionamento com a Dataprev.  

Gustavo Madeira Saramago: Isso está sendo muito 
bom para enxergarmos os problemas e as soluções 
semelhantes. Também começamos com essa visão 
de arquitetura que diz respeito ao desenvolvimen-
to. Evoluímos para essa visão mais sistêmica da in-
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fraestrutura de desenvolvimento. O pessoal de ar-
quitetura sempre tem a visão do cliente como uma 
coisa mais distante. Queremos um apoio, pelo me-
nos uma participação nesse relacionamento com o 
cliente, e vamos trabalhar isso.

Thiago Oliveira - Serpro: Estamos direcionando 
nossos esforços na área de arquitetura para essa 
junção de infraestrutura e desenvolvimento. Este 
é o caminho que vocês estão seguindo? Como vo-
cês estão fazendo isso? Vocês entendem que isso é 
importante?A primeira e a segunda perguntas Sara-
mago destacou na apresentação dele. Achei muito 
apropriadas: tratam do perfil que precisamos esta-
belecer do profissional para desenhar as estratégias.  
Como vocês estão tratando? Como é que vocês vão 
estabelecer? E  como é que a gente está tratando?  
Como descobrem esse profissional? Como o identi-
ficamos e  como criar e moldar essas equipes?

Ricardo – Serpro: Você tocou em vários pontos que 
vemos no nosso dia a dia. Temos uma união no Ser-
pro. Quem trabalha na área de info e de desenvolvi-
mento tem uma área mais bem definida e separada. 
Temos a área do desenvolvimento e de suporte e 
tecnologia. Unimos a área de desenvolvimento com 
a de infraestrutura e de negócio. Temos também 
uma dificuldade muito grande de encontrar esse 
tipo de perfil profissional para trabalhar nessa área 
específica. O processo é semelhante e procuramos 
trazer os melhores perfis para a nossa área.

Thiago Oliveira – Serpro: A nossa infraestrutura 
está em uma superintendência do desenvolvimento 
independente, mas dentro da diretoria de desenvol-
vimento, onde fazemos a arquitetura e temos que 
lidar com essa cota. Temos uma dificuldade natural 
que vocês enfrentaram também sobre como tratar 
com uma infraestrutura a trancos e barrancos, em 
um trabalho muito integrado na área de infraes-
trutura. Acho que existe um relacionamento muito 
bom. Nos três últimos anos vimos que esse relacio-
namento melhorou e somos agora referência para 
tratar esse relacionamento. Com relação ao perfil 
não existe treinamento, não conseguimos um con-
junto de capacitações. Conseguimos o conjunto de 
capacitações mais básicas.

Optamos por uma área de informação. Formamos 
um perfil de pessoas mais proativas, mais com-
prometidas e esperamos isso de todos os funcio-
nários. As pessoas com perfil mais consolidado são 
alocadas dentro de nossa área e vamos formando 
as turmas. Estamos com uma turma muito boa que 
entrou há quatro anos. Novos concursados já estão 
se formando e assim vamos renovando nosso time. 
Em relação a treinamento, temos a questão de bus-
car o profissional no mercado. Não temos muita op-
ção, atualmente. As empresas públicas e os concur-
sos trarão esses profissionais.

Interlocutor não identificado: No tempo da Coor-
denação Geral de Arquitetura de Sistemas (CGAS), 
tínhamos um modelo de  pessoas oriundas da área 
de desenvolvimento. Não tínhamos um concurso 
público para a CGAS. Pegávamos a fila do concurso e 
as pessoas entravam no desenvolvimento. As pes-
soas com perfil que se destacava acabavam sendo 
recrutadas. Mesmo com a migração da diretoria de 
reestruturação, temos um acordo muito bem ins-
taurado com o pessoal do desenvolvimento, que 
é contínuo e está dentro daquele desafio que falei 
de gestão de RH.  As pessoas querem desenvolver. 
Penso que poderíamos estender esse modelo a to-
dos que entram nas empresas.

José Henrique Varanda - Banco Central: Acho que é 
um modelo muito interessante, principalmente, por-
que precisamos que esses profissionais tenham uma 
base dentro da tecnologia, independente de qual seja, 
mas que tenham desenvolvido e participado de proje-
tos. Isso é muito importante para a experiência.

Por outro lado temos uma dificuldade grande que 
é inovar. Gostaríamos de ter uma nuvem privada 
para o portal self- service, para o desenvolvimento, 
para levantar o ambiente de teste que está bem 
evoluído no Banco Central. No BC temos as áreas 
de negócios que atendem diretamente as diretorias 
de negócio e financeira. Essas unidades são peque-
nas, mas possuem uma equipe de desenvolvimento 
interno que cuida principalmente de manutenções 
evolutivas do sistema. 

Interlocutor não identificado: O pessoal de infraes-
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trutura tem que ser mais conservado e deve existir 
uma relação muito boa na área de desenvolvimento 
para ter maior capacidade de ação.

Valter de Alencar – Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação (FNDE): No FNDE trabalhamos 
com um modelo de analistas de negócio que cuidam 
de todas as partes. Criamos um núcleo de arquite-
tura onde unimos a arquitetura Java, PHP e Dephi, 
para que houvesse uma discussão e interação des-
sas áreas. Agregamos uma área de arquitetura web 
que cuida de todas as definições de padrões de in-
terfaces de modelos que vão interagir com usuário, 
com a biblioteca e com as áreas de arquitetura tanto 
Dephi quanto PHP e Java. Ela trabalha em seu de-
senvolvimento, padronizando tudo isso em compa-
tibilidade de arquitetura web. Conseguimos fortale-
cer no grupo os padrões e documentos para a área 
de desenvolvimento unificá-los. No modelo ante-
rior cada núcleo desenvolvia sua arquitetura. Até 
que aferimos esse núcleo de arquitetura e pudemos 
padronizar todo esse processo de desenvolvimen-
to, facilitando para o desenvolvedor. Começamos a 
atuar de infra a arquitetura. Na parte de infra, para 
definir novos rumos para novos trajetos em relação 
à tecnologia de inovação. A equipe de Java foi a pri-
meira a ser beneficiada. A grande vantagem foi unir 
as áreas de arquitetura para melhorar o relaciona-
mento do desenvolvimento das bibliotecas e dos 
serviços. Por exemplo, um serviço que é desenvol-
vido em PHP, assim que é liberado, cria-se todos os 
componentes de consumo e disponibiliza-se para a 
equipe de desenvolvimento. Com isso conseguimos 
ter um desenvolvimento maior em padronização. 
Hoje em dia, a área de tecnologia está trabalhan-
do diretamente com o pessoal de infra para trazer 
benefícios na área de inovação em tecnologias e 
as novas tendências. Um dos pontos que estamos 
trabalhando agora é a integração contínua, esse re-
lacionamento das áreas de arquitetura para promo-
ver soluções tecnológicas em nível corporativo.

Interlocutor não identificado - Oracle: A equipe 
de arquitetura na fase inicial tem que ter a visão 
de como conseguir fazer o equilíbrio, a inovação e 
o inovadorismo. A medida que a equipe evolui, apa-
rece a necessidade de ter uma visão de arquitetura 

onde se vai diretamente ao cliente e traz o requeri-
mento desde o lado do nível de inovação até as so-
luções possíveis de implementar.

Joel Ramos – Oracle: O que fará a diferença entre 
ser mais agressivo ou mais defensivo é incorporar a 
tecnologia. Qual o driver mais barato ou mais caro? 
O desafio é fazer esses dados de negócio serem ca-
pazes de analisar as duas áreas com visões diferen-
tes. Muitas vezes a área de desenvolvimento tem a 
visão da produtividade rápida, mas  ela não da inte-
roperabilidade, da disponibilidade, da escabilidade 
ou de uma série de requisitos que serão mantidos 
no futuro. Em contrapartida, a área de infraestrutu-
ra está muito ligada a esses requisitos. 

Gustavo Madeira Saramago: Atualmente, atuo no 
FNDE como arquiteto de software, por meio de um 
concurso temporário. O arquiteto deve ter esse tino 
crítico para unir tanto a capacidade de desenvolvi-
mento quanto a tendência do mercado, para que 
possa dar continuidade a evolução.

Interlocutor não identificado: Esse fórum mostrou 
os desafios da área arquitetura, ao fazer a integra-
ção entre a  infraestrutura de desenvolvimento e a 
de relacionamento. Essa questão organizacional, de 
pessoas da arquitetura é um conceito em amadure-
cimento nas corporações.
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Ricardo Campos dos Santos¹
Serpro

¹ Especialista de Arquitetura e Segurança

Atualmente, cuido da Divisão de Arquitetura e Segurança. A área é coordenada 
pelo Thiago Oliveira e trabalha em três atividades bem simples: uma área cuida 
de arquitetura e segurança, outra, do framework do nosso desenvolvimento e 
a terceira atua diretamente nas questões de apoio a ambientes de produção, 
problemas ou incidentes. Percebemos uma dificuldade muito grande em unir 
questões de infraestrutura, de desenvolvimento e de negócios, daí essa ser a 
base deste primeiro módulo de palestra. Esse modelo de trabalho está um pou-
co acima da questão do software. Tenta unir as dificuldades da área de negócio, 
de infraestrutura e de desenvolvimento em uma única visão para explicar quais 
são os motivos que moldam essa arquitetura de solução dos conceitos. Durante 
as atividades de elaboração da arquitetura, diversos itens acabam sendo avalia-
dos principalmente os prós e os contras, o que é difícil. Seria mais fácil explicitar 
quais são as minhas dificuldades, quais são as minhas limitações. A ideia é a 
motivação principal de criar um modelo que consiga definir muito bem qual é 
a necessidade do cliente, quais são as minhas limitações tecnológicas e qual 
a minha capacidade de produção. Na questão do negócio, temos que montar 
uma solução que esteja alinhada de fato com ele e com o custo de investimento 
em relação ao benefício operado; como identificar esse custo e se a solução vai 
compensar o benefício. 

Na minha empresa proponho uma solução que se adeque à necessidade da tec-
nologia que tenho hoje, o que envolve a competitividade, a complexidade e a 
maturidade, ou seja, questões de avaliação de risco. Mesmo que eu consiga ava-
liar os riscos dessa arquitetura que estou propondo com base na necessidade de 
negócio, como vou avaliar, no início do projeto, que tipo de tecnologia vou ter que 
adquirir para atender minha necessidade de projetos para atender o Serpro e a 
Dataprev? Geralmente, você precisa fazer licitações de tecnologia e talvez seja 
um pouco tarde definir essa tecnologia  no meio do projeto. Então, já na fase do 
desenvolvimento, conseguimos ter uma visão de quais tecnologias poderíamos 
prospectar antes de começar a solução. Há uma definição que diz que o estudo 
do projeto não pode ser fechado sem que haja algum entendimento básico sobre 
o produto especificado ou de diversas técnicas e ferramentas de construção que 
devem ser consideradas na complexidade geral do produto a ser construído. Ou 
seja, antes de começar a ver se eu consigo fazer, tenho que ter a visão do todo 
e a arquitetura da visão técnica. Nesse meio de campo entre arquitetura do sof-
tware em si e a minha arquitetura corporativa, qual é a visão do negócio? Qual é 
a capacidade de produzir e como essas duas áreas conversam entre si? Como eu 
consigo ter uma linguagem comum entre negócio e infraestrutura de desenvol-
vimento?  No conceito literal da arquitetura de solução técnica, existe um trecho 
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que adotamos e que se encaixa bem nas nossas necessidades: há uma solução 
única, específica de projeto, contribuindo na tradução de requisitos, na visão da 
solução, na especificação de negócios e sistemas de TI de alto nível, além de um 
portfólio de tarefas de complementação, que é uma analogia que costumamos 
adotar nesse nosso trabalho. Por exemplo, na modelagem, no banco de dados, 
fazemos uma analogia de software como se fosse a modelagem física. Essa ar-
quitetura de produção atende a necessidade de uma modelagem lógica? Ou seja, 
qual é a visão lógica da minha arquitetura? 

Internamente, o nosso departamento gerencia a parte de definições de arqui-
tetura. É um trabalho de, aproximadamente, três anos. Já atuamos em diversos 
projetos para o Serpro e o mais atual facilita inclusive a Dataprev. Vamos en-
tender um pouquinho sobre como funcionam os blocos funcionais de proces-
samento. Outro ponto é como consigo estruturar os riscos dos meus projetos 
já no início, a questão do insumo que preciso basicamente para começar uma 
arquitetura de solução técnica. Analisamos alguns itens fortes nesse processo, 
como o mapeamento das necessidades do projeto, a questão de requisitos fun-
cionais e não funcionais, disponibilidade, centro de resposta, usuários cadas-
trados, quantidade de usuários cadastrados, se minha aplicação será escalável, 
qual o nível de segurança que deve oferecer. É um conjunto de perguntas que 
são levantadas durante toda essa fase do projeto. Vamos elaborar uma arquite-
tura de solução técnica,  portanto, precisamos de pré-requisitos para começar o 
nosso trabalho. A primeira coisa que precisamos entender é qual a questão da 
necessidade, qual é a finalidade do projeto, quem são os atores, quais são os 
fluxos de negócio, se existe alguma legislação aplicada que eu precise me adap-
tar. Na verdade, temos um pré-requisito, um documento de visão para termos 
a ideia básica dos requisitos funcionais e não funcionais. Para mapear somente 
os processos de negócios e, principalmente, as arquiteturas que definimos, va-
lidamos quem são os principais atores, quais são os processos movidos, qual o 
nível de serviço que temos. A primeira visão que conseguimos ter da arquitetura 
é uma estratégia de blocos funcionais. 

Esse modelo foi herdado da eletrônica, o princípio básico é que cada bloco tem 
a sua estrutura muito bem definida e específica, suas entradas e suas saídas. 
Trouxemos nossos diagramas de bloco adicionais tentando aplicar na arquitetu-
ra. Temos um exemplo fictício que explica como é uma visão do bloco funcional. 
Quando conseguimos definir muito bem quem são atores, as funcionalidades e 
como elas se encaixam, conseguimos desenhar o diagrama que chamamos de 
nós de processamento. Qual o benefício desses dois diagramas? Durante o  pro-
cesso dessa arquitetura lógica vamos refinando constantemente os requisitos 
dos projetos. Existem requisitos que recebemos, identificamos e que podem ser 
mais bem explorados pelo cliente, mas que não são válidos para aquele requisito 
que precisam ser mais bem definidos. O diagrama pretende trazer os principais 
nós de processamento. Na verdade, não são visões lógicas significativas. Em 
cada item desses arquivos está presente um item físico. Então, nesse modelo 
não conseguimos definir quais são os itens da infraestrutura, quais são os itens 
de processamento terei, de que maneira vou realizar essas integrações. Não en-
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tramos na linha do produto, mas especificamos quais as tecnologias desenvol-
vidas, por exemplo, se vou precisar de uma tecnologia de controle de acesso, se 
vou precisar de uma tecnologia de armazenamento de longo prazo. 

Essa foi a primeira arquitetura que montamos com base nesse modelo de siste-
ma integrado. Esse modelo de trabalho está cada vez mais refinado e melhora-
do. Outras arquiteturas que podem definir o trabalho é o Cadastro Nacional de 
Registro Civil (CNRC), junto com o Ministério da Justiça, o Sistema Nacional de 
Informações de Segurança Pública (Sinesp)  e o último trabalho, em parceria com 
a Dataprev, o Sistema de Gestão de Pessoas do Governo Federal (Sigep). É nesse 
modelo que conseguimos unir as pessoas que não precisam conhecer o softwa-
re, mas consigam identificar a visão do todo. Ou seja,  qual é o meu projeto? 
Quais são as limitações do meu projeto? Quais são os riscos envolvidos no meu 
projeto? Ele serve como insumo para a elaboração do modelo de negócio, quan-
do você elabora uma arquitetura de solução técnica (AST), consegue ter a visão 
do todo,  das tecnologias envolvidas, identifica chamativos de custo e da compra 
da produção. Ou seja, consigo saber, a partir da visão da arquitetura,  quanto vai 
custar a solução. Como já tenho a visão do todo e já consigo identificar quais são 
as tecnologias que estão envolvidas, a questão do custo vai ficar muito mais fácil 
na hora de verificar quais produtos do software vou utilizar para preencher todos 
os meus nós de processamento, antecipar os riscos e necessidades de aquisi-
ções. Outra atividade inerente a uma arquitetura de solução  AST é a análise de 
riscos arquiteturais (ARA). Nesta análise, há um processo de antecipação dos ris-
cos dos projetos, que ou tratamos ou aceitamos. 

Para entender o grau de complexidade e até onde os riscos influenciam nas deci-
sões arquiteturais, consigo especificar numa visão física a arquitetura do softwa-
re em si, qual é o banco de dados, qual é meu servidor de aplicação, quais são as 
tecnologias de silo que vou adquirir – e se já tenho, se ela serve como antecipa-
ção das necessidades do projeto. A ARA também se inclui ao longo do trabalho 
que desenvolvemos dentro do Serpro. Existem atividades vinculadas à AST que 
não são realizadas pelas suas funções técnicas ou que seguem o modelo padrão. 
A arquitetura é feita em outra área. Nesse modelo, precisamos validar essa ar-
quitetura. Por isso, criamos no Serpro a metodologia de avaliação de arquitetura 
chamada ARA. Outro processo de desenvolvimento do software é a encomenda 
do projeto e do sistema em si. O sistema deve ter um mínimo de qualidade para 
atender as necessidades do projeto. Um ponto que a gente tenta trabalhar muito 
é a gestão dos riscos e como mapeá-los de maneira preventiva. Como tratar a 
maneira de corrigir, alterar ou aceitar esses serviços. E, no conceito de avalia-
ção de riscos, fizemos uma avaliação que permite que uma organização consi-
dere até que ponto os eventos em potencial podem impactar a realização dos 
objetivos. Os impactos positivos e negativos dos eventos devem ser isolados, 
analisados isoladamente ou por categoria em toda organização. Nesse contexto, 
criamos uma metodologia para avaliar os riscos individualmente e os categori-
zamos. Qual foi o objetivo? Criar uma metodologia relacionada aos cenários que 
representam riscos para a arquitetura e priorizá-los, identificando possíveis so-
luções arquiteturais. 
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Os requisitos do projeto foram mapeados e agora precisam ser tratados. Pre-
cisa analisar se o custo em relação aqueles riscos vai compensar o projeto. Já 
realizamos essa metodologia em alguns projetos. Em um dos trabalhos identifi-
camos um risco tão crítico que não conseguimos mapear durante a estrutura. A 
arquitetura teve que ser refeita porque o modelo utilizado no projeto não atendia 
ao centro de riscos não funcionais. Ela é utilizada na fase de elaboração do silo 
de desenvolvimento de sistema, cujo objetivo é identificar os pontos críticos da 
arquitetura e definir as decisões arquiteturais para o projeto e antecipar os pro-
blemas arquiteturais, facilitando a priorização do escopo do negócio. O processo 
de análises estruturais de insumos é uma atividade que reúne diversas áreas 
do Serpro:  infraestrutura, desenvolvimento, o analítico, o arquiteto do projeto. 
Ampliei esse trabalho com base em uma lista de verificação de riscos estrutu-
rais e o seguimos durante seis meses em diversas áreas, com diversos focos de 
divisão. Conseguimos identificar para a área de infraestrutura quais pontos são 
relevantes e quais precisam ser analisados. Fizemos isso também para as áre-
as de desenvolvimento e de negócio e, a partir desse trabalho,  identificamos os 
pontos mais importantes a ser validados, montando uma espécie de checklist com 
aproximadamente 63 itens de verificação. Feito esse trabalho, as decisões arqui-
teturais são registradas e, a partir daí, as decisões e recomendações são tomadas 
e definimos qual é o risco, a ação tomada, quem toma essa ação e o o prazo de 
execução dessas atividades. Na segunda etapa do checklist: como estão essas ati-
vidades? Essas atividades foram realizadas? Foram implementadas? Quais foram 
as dificuldades encontradas? Isso precisa ser revisto? Serve como um guia para 
mapear todo o risco do projeto principalmente na fase de elaboração. 

Durante toda a análise dos riscos arquiteturais, buscamos identificar os itens nos 
aspectos de desempenho, escalabilidade, manutenabilidade, ousadia do proje-
to, portabilidade, segurança e integração. Eles são analisados durante a fase de 
análise de riscos. No Serpro, existe um processo de desenvolvimento chamado 
de Processo Serpro de Desenvolvimento de Soluções (PSDS), que mostra o rela-
tório de gerenciamento de riscos arquiteturais. Nele, definimos alguns itens dos 
projetos com o arquiteto do software ainda na fase de concepção. As estratégias 
são mapeadas e registradas para cada um desses riscos. Sabemos quem são 
os responsáveis, a previsão de entrega dessas atividades e nos certificamos se 
essas estratégias foram ou não atendidas.
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Jairson – Dataprev: Tenho acompanhado a aplica-
ção dessa metodologia. Uma questão que ainda me 
deixa em dúvida é até que ponto a AST vai ser de-
talhada. O documento de arquitetura de software 
continua ao longo do desenvolvimento? 

Ricardo – Serpro: A visão da AST é uma visão lógi-
ca. E o que é a visão lógica? É a visão do todo antes 
de iniciar o projeto. Verificar seus escopos, os ato-
res. Mas a principal utilidade da AST é refinar esses 
requisitos, pois ela  traz a visão do documento que 
representa uma proposta lógica, não entramos na 
fase da questão do software. A partir desse modelo 
da AST,  vem o dado de documento de arquitetu-
ra do software e as provas de conceito, onde fica a 
especificação do que tenho que adquirir, tenho que 
prospectar. É uma visão antecipada antes de entrar 
na questão do software.

Thiago Oliveira – Serpro:  Cada fase de desenvol-
vimento passa por macro atividades, por requisitos 
na arquitetura. Na fase de concepção tenho requi-
sitos estáveis. Ao fim da fase de elaboração, tenho 
a arquitetura estável. Ao fim da fase de construção, 
tenho um produto estável. As fases tem  ciclos in-
terativos. Antes da fase de concepção, os requisitos 
são instáveis, nada está bem definido. 

Cícero – Oracle: Aprendemos a fazer esse tipo de 
análise, no relacionamento com o Serpro. Você co-
mentou que, nessa análise de risco, chamam pes-
soas de diversas áreas. Como isso é feito, depois, ao 
longo do projeto? Como esses riscos são tratados? 
Vocês participam ou não do projeto? 

Ricardo – Serpro: A ARA nada mais é do que um 
gerenciamento de risco focado na arquitetura. Esse  
trabalho envolve várias pessoas específicas do pro-
jeto, da área de info, da área de negócio, assim como 
da equipe do suporte tecnológico. Esse trabalho é o 
start, ou seja, o início, onde os riscos atuais são ma-
peados. Devemos nos preocupar em registrar, atuar 
e verificar se de fato aquela atuação teve resultado. 
É importante que isso seja feito desde o início do 
projeto. Termos essa visão dos riscos, identificá-los, 

aceitá-los ou tratá-los.

Interlocutor não identificado: Pelo fato de elabo-
rarmos a arquitetura e a solução, estamos aprimo-
rando constantemente esse tipo de serviço.

Thiago Oliveira – Serpro: Existem diversas meto-
dologias de qualidade de arquitetura no mercado. 
No nosso caso, especificamente, podemos ado-
tar essa metodologia, por conta da necessidade 
de uma  atuação rápida e que não tomasse tempo 
do projeto. Por isso, criamos o checklist arquitetu-
ral, que considero a principal ferramenta de análise 
estrutural que temos. Com o checklist, passamos 
por diversos pontos da arquitetura, verificamos se 
aquilo foi atendido ou não.

Joel – Oracle: Faltou uma palavra: arquitetura de 
referência. Grandes sistemas necessitam de uma 
arquitetura de referência. Ela é um facilitador muito 
grande de qualquer projeto. Uma arquitetura de re-
ferência corporativa é totalmente plausível, dentro 
de um conjunto de requisitos definíveis.

Interlocutor não identificado: A proposta da AST 
não é focar especificamente o produto e, sim, na 
tecnologia. Precisamos ter a visão da tecnologia. 
Agora, com o produto que vamos atuar para aten-
der aquela necessidade, o modelo de software será 
abolido, será especificado. Por isso, temos a visão 
da tecnologia.

Gustavo – Dataprev: É muito interessante quando 
você fala do risco e da limitação da sua capacidade 
de entrega, de seus modelos de negócio. Encontra-
mos riscos que são minhas limitações. Agora, como 
tratar essas limitações já é outra coisa.

Interlocutor não identificado: Existe uma ferra-
menta para identificar e colocar isso dentro do pro-
cesso interno. Gestão de usuário. Posso gerar uma 
prospecção, antes mesmo da fase de prospecção, 
para evoluir essas questões sobre os componentes 
de negócios, as visões de negócios, nossas limita-
ções internas e como tratar tudo isso. 
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José Henrique Varanda - Banco Central: Nossa ex-
periência do Banco Central vem de um processo de 
desenvolvimento clássico. Atualmente, a diretoria 
não aceita projeto que não seja ARAs. Antigamen-
te, tínhamos o Comitê de Arquitetura (COARQ), que 
reunia todas as áreas para pensar a solução. Muitas 
vezes o COARQ era mandatório e ocorria no início 
do projeto. Tivemos várias reuniões nesse comitê 
para ver se o produto seria de prateleira ou desen-
volvido em casa. Quando migramos para o ARA, o 
COARQ se tornou consultivo, não mais obrigatório.

Interlocutor não identificado: No Serpro, temos o 
Gerenciamento de Release Simplificado (GRS), onde 
é feito a união de várias áreas. Não temos um che-
cklist das melhores práticas dos projetos.

Cícero – Dataprev: Ao confeccionar a AST antes do 
desenvolvimento do projeto, como você faz para 
garantir e aumentar o nível de acerto da decisão que 
vocês tomaram no início, no caso de uma nova tec-
nologia? Se vocês estão no caminho certo rumo a 
uma nova tecnologia? Como é que você acompanha 
isso durante o desenvolvimento? Qual desenvolvi-
mento é distribuído?Como garantir que o que está 
proposto por vocês, em Brasília, seja implementado 
durante todo o processo?

Ricardo – Serpro: Durante a elaboração da AST, para 
atuar nessa demanda, passamos por uma fase onde 
se consegue atender essas tecnologias no estilo de 
tecnologia internalizada dentro do próprio Serpro.  

Thiago Oliveira – Serpro:  Vamos tratar as constru-
ções da arquitetura de referência. Esse é um pon-
to para gerenciar essas arquiteturas. Já temos um 
back login da arquitetura de referência que temos 
que construir, definir, estabelecer e promover o uso. 
É difícil gerenciar isso. É um dos nossos desafios 
para 2013. O outro é estar perto dos projetos de 
desenvolvimento para vê-lo  chegar até um nível de 
desenvolvimento, termos um feedback do uso das 
arquiteturas e de como definimos as arquiteturas 
dentro da nossa estrutura. Temos algumas coisas 
boas: arquitetura, framework, suporte a sistemas de 
produção. As  áreas de framework e suporte a sis-
temas de produção são as que me trazem um fe-

edback de como isso está sendo aplicado hoje em 
produção e em desenvolvimento. Então, quando 
passo para fase de construção, tenho minha equi-
pe de framework fazendo suporte. As equipes de 
desenvolvimento trazem esse retorno para a ar-
quitetura, quando eu estou em produção ou  tenho 
que enfrentar problemas. Temos uma área dentro 
do Serpro que está me acompanhando em diversas 
etapas no ciclo de desenvolvimento, desde a con-
cepção, da definição até a elaboração das integra-
ções que os frameworks fazem até chegar à parte de 
publicação de mercado. Esse é mais um dos desa-
fios: como manter esses níveis de abstração. Nossa 
área é interessante, porque ela não atende só a área 
AST. Não é específica para esse nível de abstração. 
Atendemos suporte a arquiteturais e à integração. 
Então, como integro isso com isso é uma demanda 
muito específica de um projeto específico, mas que 
você consegue criar um desenho.

Gustavo – Dataprev: Na sua apresentação, essa 
área de suporte que vocês têm, de engenharia de 
desempenho, é muito parecida com a nossa.  Ti-
vemos uma crise de produção, semana passada 
(coisas que acontecem), e notei que o pessoal de 
desenvolvimento tem muito mais condição de re-
solver problemas em produção. Notei também, na 
crise, que a área de engenharia de desempenho 
está fazendo análise de desempenho.

Varanda – Banco Central: Temos uma boa experi-
ência nas duas áreas da gestão de manutenção, a 
de arquitetura de referência e de suporte de produ-
ção. Talvez seja vantagem manter a estrutura fun-
cional como temos hoje, com as equipes de desen-
volvimento servindo uma área de negócio ainda em 
células. Falando em arquitetura de referência, tem 
mais uma coisa que temos feito para que a arquite-
tura esteja bem consolidada: promover o desenvol-
vimento cooperativo e colaborativo no Banco Cen-
tral. Atualmente,as duas áreas de arquitetura tem 
dez pessoas e alavancamos isso em um parque de 
300 servidores.

Interlocutor não identificado: Dez pessoas?

Varanda – Banco Central: Sim, a área de arquitetu-
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ra são dez pessoas.

Thiago Oliveira – Serpro: Todos os anos iniciamos 
nosso planejamento falando do desafio de tratar 
a questão de suporte e melhorias, de como tratar 
o padrão, como balancear essas coisas. Porque o 
suporte do dia a dia consome muito a nossa equipe 
e as melhorias também. Mas,  quando investimos 
em melhorias, o suporte tende a ser mais rápido, 
porque já tenho referências para ficar trabalhando.

Varanda – Banco Central: Pois é, Thiago, a preocu-
pação acaba sendo com o relacionamento, com o 
cliente. O  suporte começa a ficar com uma abran-
gência muito perigosa.

Ricardo – Serpro: Lançamos, no ano passado, um 
guia de levantamento de requisitos não funcionais, 
referente a importância da arquitetura, dos docu-
mentos e às perguntas que devem ser feitas aos 
analistas de requisitos. Por exemplo, usuário si-
multâneo. Temos uma pessoa que pega a quanti-
dade de usuários cadastrados, faz uma regrinha de 

três e dá um número mastigado. Outras não con-
seguem nem definir esse tipo de coisa.

Interlocutor não identificado: Refinar os requisitos.

Ricardo – Serpro: Quando recebemos um requisito 
desses, antes de passar para qualquer fase de pro-
jeto de desenvolvimento, não podemos criar um 
documento de requisito oficial, dizendo que está 
indefinido. Não tem que ter uma definição ? Qal é 
a definição? Qual é o ator? Que perfil essa pessoa 
tem? São quantas pessoas no determinado órgão? 

Interlocutor não identificado: O negócio é comple-
xo para mim.

Ricardo – Serpro: Como o negócio é complexo para 
mim, vamos fazendo reuniões mútuas com temas 
específicos para tratar junto com o cliente.

Interlocutor não identificado: O Sistema Integra-
do de Gestão Pública (Sigep), feito em parceria com 
a Dataprev,  recebeu um cliente bastante técnico. 
Só o requisito não ia conseguir mapear toda a ne-
cessidade. Então, não teve jeito, tanto o pessoal da 
Dataprev quando do Serpro fez uso direto dessa 
questão dos requisitos, pois são fundamentais.
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IBM

É muito bom falar sobre arquitetura. É uma profissão muito valorizada dentro da 
IBM. Noventa por cento dos técnicos de arquitetura são certificados pelo Open 
Group e estamos passando por processos internos de certificação. É bom ver-
mos que outras empresas também estão se preocupando com os arquitetos ou 
com a arquitetura das nossas empresas. Vou comentar sobre como a IBM pode 
ajudar na definição das arquiteturas para as empresas. Com foco na Enterprise 
Architecture - Arquitetura Corporativa (AC) vou falar sobre os desafios das en-
tregas. O que interessa é a entrega de um produto de qualidade para que seu 
usuário final utilize. Vamos para os desafios. As pessoas se perguntam: Minha 
organização é diversificada, tenho diversos fornecedores,  desenvolvimento in-
terno, compro soluções de mercado a todo o momento e preciso montar uma so-
lução, o que devo fazer?  Outro ponto é como juntar e integrar todo o time. Tenho 
muitos atores envolvidos, tenho a minha área de TI e de negócio, tenho outros 
participantes na empresa e tenho usuário final. O terceiro ponto é a questão de 
um alinhamento entre a área de TI e a área de negócio. É muito importante ter 
noção e controlar as aplicações e soluções que estão sendo entregues. Isso tem 
um ciclo de vida e não é simplesmente montar uma solução, entregar para um 
usuário final e fim. É necessário, depois da entrega, ver se realmente tudo está 
alinhado com as necessidades de negócio, se está atendendo ao seu negócio e se 
está trazendo benefício para a empresa. 

Definir métricas e indicadores para que possamos verificar se a solução está 
funcionando. Construímos inúmeras vezes as mesmas soluções. Existe outra 
aplicação que precisa da mesma funcionalidade, temos que desenvolver tudo 
novamente. Dessa forma, existe um retrabalho muito grande, cada definição que 
é feita, cada solução é criada muitas vezes. As equipes estão isoladas e acabam 
desenvolvendo algo que já existe dentro da empresa. Por que é importante olhar 
esse fato com atenção? Porque poderíamos entregar um produto de melhor 
qualidade, um componente mais especializado ou mais maduro. Economizar no 
esforço de desenvolvimento ou na criação dessa solução. Ao invés de desen-
volver soluções dentro de casa, comprar no mercado soluções especializadas. 
Cada vez mais as empresas estão querendo executar mais com menos. Não 
se abre concurso todos os dias. Temos que aperfeiçoar os ecursos e usar uma 
abordagem diferente para que consigamos realmente entregar mais com menos 
pessoas. Não existe um responsável na questão do código aberto. Em alguns 
momentos, precisamos fazer a união de várias soluções de código aberto. Quem 
ficará responsável é quem está gerando a solução. Não existe um fornecedor por 
trás, existe uma comunidade, se aquela comunidade acaba, nós precisaremos 
dar continuidade àquela solução. Para a  grande parte dos casos podemos utilizar 

¹ Assessor Técnico
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sem problema algum. O ponto importante é quem entende o problema. A ques-
tão da governança e controle das mudanças é muito complicada. São diversas 
ligações, diversos componentes redundantes, uma dependência muito grande 
do conhecimento de algumas pessoas que controlam esses aplicativos. 

Como podemos reaproveitar esses ativos, programas, componentes ou essas 
soluções, se não conheço internamente o que tenho? Primeiramente, as empre-
sas estão fazendo um trabalho interno de identificar o que pode e o que não pode 
ser reutilizado. E, caso não tenha algo que atenda, existe algo melhor no merca-
do e se está partindo para aquisição dessas soluções, seguindo um foco, uma 
abordagem, um estudo que foi realizado pelo Gaertner. É justamente a questão 
da abordagem sistemática que ajuda a diminuir problemas. Se tivermos o papel 
e o processo bem definidos na execução da arquitetura conseguimos minimizar 
muitos problemas. Já faz algum tempo que apareceram diversas funções novas, 
papéis novos, como arquiteto de negócio. O arquiteto da informação e a área de 
arquitetura cuidam apenas da informação corporativa. Arquiteto técnico é aquele 
grupo ou aquela pessoa responsável pela análise de tecnologia. O arquiteto de 
aplicação, a grande maioria conhece, pois ficou forte por conta do desenvolvi-
mento Java e J2eR. O conhecimento junta as informações prestadas por todos os 
outros arquitetos da solução, desde o planejamento estratégico até a execução e 
implantação da solução. Assim temos uma visão corporativa onde existe comis-
são estratégica tendo a definição de um projeto e a entrega desse projeto. 

A área de tecnologia, junto com a área estratégica da companhia, começa a tra-
balhar em conjunto dando entradas às oportunidades imputadas pela área de 
negócio, que permeia o time de arquitetura corporativa, montando e conseguin-
do fazer a junção entre a arquitetura de negócio e arquitetura de TI. Um grande 
viabilizador da entrega da solução ou de alinhamento melhor entre TI e negócio 
é a arquitetura Service Oriented Architecture - Arquitetura Orientada a Serviços 
(SOA). Existe uma arquitetura de referência utilizada por todos os fornecedores e 
pelo mercado. Ela define os papéis. Qual que é a ideia? A ideia que a IBM trabalha 
é em cima da modelagem dos componentes de negócio. Tenho diversas discipli-
nas onde defino esses componentes e, a partir disso, geramos ou contratamos 
alguns serviços de negócio. Existe um mapeamento quase que direto. Um  deter-
minado componente de negócio pode gerar mais serviço de tecnologia. O impor-
tante é termos bem claro um mapa dos componentes de negócios que existem 
na empresa. A IBM tem isso para vários tipos de indústria. Para o governo existe 
um mapa. Para a área bancária e e de seguros existem mapas predefinidos de 
consultorias realizadas previamente tanto em outros clientes, quanto em nos-
sa área de consultoria. A partir desse mapa, saímos com uma visão mais clara 
de como podemos criar a solução ou do que precisamos analisar. Precisamos 
entender qual é a contribuição de cada componente. Trabalhamos em cima dos 
componentes e observamos qual é a contribuição de cada um. 

A cadeia de valor é importante. Existe uma cadeia de valor entre esses compo-
nentes que temos que levar em consideração. O ponto é a diferenciação. O que 
pode ser feito para que comece a trazer alguma diferenciação para a empresa. 
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Começamos a fazer a análise de todos esses componentes de negócio. As em-
presas precisam fazer uma análise de impacto. Se é um impacto alto, médio, 
baixo. É preciso fazer essa classificação. Outra questão é se esse meu compo-
nente ou serviço não está entregando o que o meu usuário final precisa. Tenho 
que mudar. O nome desse modelo é Component Business Model – Componen-
tes do Modelo de Negócios (CBM). O importante é gerenciar o valor. Preciso ter 
claramente uma visão do que existe internamente na empresa. Qual é o meu 
inventário? Qual é a tecnologia que uso? Onde estão esses componentes? Como 
rodam? Precisamos ter isso muito bem mapeado, porque posso gerar valor em 
cima do que possuo. Consistência e visibilidade arquitetural têm que estar ali-
nhados com a definição de arquitetura corporativa. Caso contrário, continuará 
solto e sem uma governança em cima desses componentes que existem. Desen-
volver de forma flexível todas as aplicações e soluções, utilizar o modelo comum 
no estilo comum de arquitetura. O que as empresas procuram cada vez mais é 
seguir um modelo arquitetural, um estilo de desenvolvimento, adotar padrões e 
entregar soluções de forma comum. Quando criamos uma solução e definimos a 
arquitetura, uma das boas práticas é montar a matriz de decisão arquitetural. Se 
não agirmos assim o custo pode ser elevado e podemos não entregar a solução. 
E mais uma vez surge a questão do controle de mudanças e, agora, o risco. Estar 
fora do controle dessas mudanças pode trazer risco aos negócios. 

De repente, precisamos lançar uma campanha ou temos que fazer um cadas-
tramento ou um novo recadastramento do Bolsa Família e o site que está dis-
ponível nas prefeituras para a realização do recadastramento ficou fora do ar. É 
extremamente importante fazermos essa análise de mudança e impacto. Caso 
seja colocada uma nova versão, tenho que garantir que funcione e, caso apre-
sente algum problema, tenho que ter uma solução de contorno para que pos-
samos restabelecer o serviço o mais rápido possível. Temos que ter emissão de 
relatórios constantes para saber como é que está a saúde, saber se tudo está 
funcionando de acordo com o planejado. Por inúmeros motivos desenha-se uma 
arquitetura perfeita, mas não alinhada com a área de desenvolvimento e com a 
área de infraestrutura. Quando começamos a construção dessa solução, des-
cobrimos que a equipe de desenvolvimento não entendeu direito ou resolveu 
seguir o modelo que já usávamos há muito tempo. Não quer criar um negócio 
diferente. A área de tecnologia, o setor de aplicação que suporta essa tecnologia, 
começa a montar a colcha de retalhos e entrega a solução totalmente sem ade-
rência com o que foi planejado na arquitetura inicial. Por isso,  é muito importante 
a integração desses times para que possamos conseguir tudo o que foi definido 
na fase de arquitetura e também implementar e colocar em produção. Existe 
uma série de metodologias e ferramentas para auxiliar isso. A IBM tem uma, mas 
outras empresas no mercado também possuem. É a mesma coisa em relação à 
modelagem de processos de negócio. O que temos que fazer é gerenciar o valor, 
desenvolver de forma flexível, controlar risco e mudança. 

Muitos conhecem essa modelagem de processo como uma solução de  Intelligent 
Business Process Management – Gerenciamento Inteligente dos Processos de 
Negócios (IBPM). O mercado todo adotou esse nome de IBPM, que nada mais é 
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do que fazermos a modelagem do processo junto com a área de negócio e depois 
colocarmos em execução, fazendo o  acompanhamento. A questão da simula-
ção do negócio ocorre quando temos um processo muito bem desenhado. Dessa 
forma, podemos fazer uma simulação e previamente verificar se esse processo 
tem alguma falha. Em grande parte das modelagens conseguimos obter isso. 
Atualmente, existem simuladores sofisticados onde conseguimos definir o grau 
de distribuição entre estas atividades do processo e representar a execução de 
um dispositivo ou  outro tipo de ação, na qual é necessário a integração. Portan-
to, é possível prever alguma coisa por meio da simulação de processo. Se mo-
delarmos o processo da questão dos indicadores de negócio, colocarmos para 
executar e definirmos alguns indicadores de desempenho,  podemos monitorar e 
saber se precisamos ou não de algum ajuste nesse processo. Muitas vezes, con-
seguimos pegar as informações desse monitoramento ou desse acompanha-
mento e bater junto com os resultados da simulação. Dessa, forma conseguimos 
saber exatamente se o que planejamos e o que modelamos está sendo executa-
do. O desenvolvimento de forma flexível era manual. Acabou sendo desenvolvido 
automaticamente pelas ferramentas de processo. Na solução de Project Portfólio 
Management – Gerenciamento de Projetos e Portfólios (PPM) colocamos e ge-
ramos o processo, criamos interação humana. Precisamos fazer integração com 
algum serviço que já tenha dentro da empresa.

Sabemos que outros problemas acontecem. Não conseguimos programar como 
deveria ser implementado, só  em alguns casos. Quando conseguimos uma mo-
delagem de processo temos a mesma visão entre os diversos integrantes ou 
interessados naquela solução. Conversamos com o desenvolvedor da área de 
infraestrutura que também entende da área de negócio e de usuário final. Nor-
malmente, a visão de processar traz uma anotação que é de fácil entendimento 
por diversas áreas. Se o processo não está funcionando em tempo real como se 
imaginava, teoricamente posso fazer um ajuste para fazê-lo funcionar da forma 
que foi planejado. Isso facilita uma série de fatores na parte de controle de riscos 
e mudanças. Conseguimos acompanhar melhor os indicadores, o que estamos 
medindo e ver como iremos integrar com os ativos existentes.  Conseguimos 
ter um controle melhor quando trabalhamos com esse conselho de modelagem. 
Qual é o papel da TI corporativa? A ideia da TI corporativa é justamente gerenciar 
os processos e os projetos, ter o controle disso, dos requisitos gerados e das 
análises que são feitas junto o usuário final ou a área demandante. A área é res-
ponsável pelo desenho e a construção da solução. É responsável também pela 
qualidade do software ou da solução gerada e é  responsabilidade dela gerenciar 
toda essa mudança e a configuração. Precisamos fazer algum ajuste na solução 
e na responsabilidade. Portanto, nada é mais importante do que ter um dashbo-
ard que me dê toda essa visão de forma integrada, caso precise alterar ou alinhar 
alguns requisitos. 

Normalmente tenho que fazer um gerenciamento dessa mudança para colo-
car em produção. E, ao fazer uma análise de impacto para isso, terei que fazer 
um gerenciamento do processo e do projeto de implementação, para garantir 
a qualidade. A visão do mais alto nível da arquitetura corporativa foca em cima 
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da consistência do que está sendo entregue e do que é definido pela área de 
negócio como estratégia e planejamento. A parte de conformidade arquitetural 
confirma se tudo está sendo seguido como planejado na arquitetura corporativa. 
Outro ponto importante é a arquitetura orientada a modelos. Ela  padroniza e 
aumenta a qualidade do que está sendo entregue. Com modelos predefinidos 
eu posso gerar a minhas aplicações ou as minhas soluções a partir de determi-
nados modelos. É uma via de duas mãos. Posso, a  partir do modelo, gerar toda 
a minha solução e depois revalidar. Hoje por exemplo, na arquitetura e na enge-
nharia civil temos um modelo de arquitetura: arquitetura de elétrica, arquitetura 
de hidráulica, arquitetura de fundação. Temos uma série de diagramas que são 
padronizados e todos os profissionais conhecem, podendo analisar e conversar 
na mesma língua. A ideia do arquiteto corporativo é definir uma visão arquitetu-
ral de mais alto nível. Observar quais são as estratégias da empresa, o que existe 
de artefatos e informações. Definir uma visão ou capital em cima da arquitetura 
corporativa. O refinamento é feito por outros dois papéis (o arquiteto de soluções 
e o de banco de dados)  junto com o arquiteto corporativo, que é o arquiteto de 
análise. Em conjunto com o  time de negócio é possível ver qual é a necessidade 
do usuário final, refinar e entrar em mais detalhes de como será a arquitetura 
dessa solução. 

Há um refinamento ainda maior do sistema de informações com os arquitetos de 
banco de dados e de soluções.  Com o arquiteto de dados temos o conhecimento 
de todas as informações importantes para a empresa, assim como dos modelos 
relacionais, de como a informação flui dentro da empresa. O papel do arquiteto 
de soluções é justamente ter uma visão pontual daquela solução, como será de-
talhada ainda mais essa arquitetura. E existe o arquiteto corporativo que tam-
bém tem a função muito forte de definição tecnológica. É muito importante que 
se faça a definição tecnológica do que será utilizado na arquitetura. A equipe 
de arquiteto de soluções fechará a arquitetura para a solução, fará todo o pla-
nejamento de implementação e a governança. Essa é a equipe. A gerência de 
requisitos também fica por conta dessa equipe de soluções, porque temos que 
gerir tanto os requisitos que foram gerados inicialmente, quanto as mudanças 
nesses requisitos.  E novamente vem o papel do arquiteto corporativo, que não 
enxerga somente aquela solução que foi criada, mas todas as soluções de forma 
unificada, corporativa. Tem  conhecimento da relação entre todas as soluções 
corporativas existentes. A questão de arquitetura corporativa é muito abrangen-
te. É algo que, dependendo com quem conversamos, teremos o encontro ou es-
tendemos a outro ponto. Em nosso entendimento é uma figura de um grupo que 
enxerga arquitetura entre áreas da empresa. Essa equipe é responsável por uma 
série de definições de metodologia, definições de tecnologia e definições dos pa-
drões que temos que utilizar. Acompanha os projetos e verifica se o fundo dos 
projetos também está correto ou faz checkpoint para verificar se aquela solução 
está sendo implementada adequadamente, se o usuário está satisfeito. O papel 
da arquitetura corporativa é justamente esse. Fazer uma integração mais forte 
entre as estratégias corporativas e entre os planejamentos corporativos junto à 
área de TI.  E o importante é termos uma fonte única da verdade. 
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A partir de agora ninguém irá desenvolver do jeito que quer, seguiremos com 
uma arquitetura de referência, a arquitetura orientada a modelo. Grande parte 
desses modelos desenhados nessas ferramentas pode virar código. Algum pro-
cesso pode ser implementado depois, com determinado serviço. Se pensarmos 
na arquitetura orientada a modelos, a implementação fica fácil de gerir e de ter 
uma governança. Assim, tenho muitos esquemas diferentes, planos, modelos 
utilizados por equipes de TI, mas preciso de uma visão única. É uma evolução 
trabalharmos com padrões e modelos que nos trazem certos benefícios, mas o 
objetivo final é justamente termos uma visão unificada. Gerência de processo: 
preciso melhorar o planejamento de projeto, ter maior visibilidade entre os ativos 
de TI e recursos implementados. Há ativos onde a área de serviço implementa 
alguma coisa nova.  Esses ativos podem ser qualquer coisa, desde um documen-
to, uma apresentação, um programa e um código predesenvolvido. A arquitetura 
monumental do modelo, uma arquitetura de referência que a arquitetura das 
soluções está entregando, tem que ser melhor que um PowerPoint. Queremos 
mais qualidade nas soluções que oferecemos. Nossos arquitetos devem definir 
arquitetura e padrões para reutilização. Não sei se todos estão familiarizados 
com o Model-driven Architecture – Arquitetura Dirigida pelo Modelo (MDA), que 
nada mais é do que a criação de uma arquitetura orientada a modelos, onde de-
finimos o modelo e, a partir deles,  geramos a solução. É lógico que quanto mais 
especificados são esses modelos, mais próximos do resultado final do código da 
solução final podem chegar. 

Se trabalharmos com uma visão de modelos, teoricamente, não precisamos me-
xer no aplicativo ou na solução. Fazemos a alteração do modelo, que  passa a 
refletir também na solução. A validação de estratégias e o plano de transição são 
necessários para criarmos uma estratégia empresarial que fica à frente das nos-
sas questões táticas do dia a dia, oferecendo uma visão de liderança na nossa or-
ganização de TI e nas atividades de planejamento. É justamente tendo a visão de 
arquitetura corporativa que poderemos conversar mais abertamente com a área 
de negócio sobre as necessidades estratégicas da empresa. Temos a visão da 
arquitetura corporativa, propósitos, objetivos, estratégias. O  que isso irá gerar? 
Informações para a governança, para o planejamento de transição e implantação 
da solução, e para os modelos arquiteturais corporativos. A governança, por sua 
vez, também gera insumos para a parte de transição para os modelos arquitetu-
rais. Constantemente estamos conversando e traçando informações na execu-
ção dos projetos. No planejamento, temos uma priorização e um planejamento 
de projeto que não são  executados. Dessa forma, existe um alinhamento muito 
forte entre a governança e a parte dos modelos arquiteturais na implementação 
do projeto. Outro ponto importante é termos um repositório onde se possa, du-
rante o modelo arquitetural, saber quais são os blocos de construção que serão 
colocados na solução e no que será implementado. O que transmitir é justamen-
te a questão da importância da arquitetura corporativa, porque conseguimos dar 
uma visão unificada da arquitetura, da implementação da solução e dos projetos.
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Ricardo – Serpro: Como é que a IBM faz hoje para 
tornar de referência uma arquitetura? Criar a arqui-
tetura de referência acaba sendo um processo de 
maturidade, de garantir que aquele modelo de fato 
seja efetivo. Quero entender qual é a visão da IBM 
nesse aspecto.

Alessandro Quesada – IBM: Criamos um tópico em 
que fazemos a análise inicial de requisito. Por exem-
plo, fazemos as pesquisas de mercado, no caso de 
arquitetura de referência para o mercado. Envol-
vemos o nosso time de arquitetura de laboratório. 
Cada produto nosso tem um arquiteto chefe. 

Ricardo – Serpro: A questão de provas do concei-
to com relação à arquitetura e à referência também 
são realizadas?

Alessandro Quesada – IBM: Sim, isso é fundamen-
tal. Um dos passos da metodologia que utilizamos 
é justamente a parte de validação e decisões ar-
quiteturais. A decisão arquitetural não fica só pre-
sa a teoria, precisa de algum fundamento de prova 
de conceito para que seja definida, porque, quan-
do praticada, temos alguns problemas. A parte da 
prova de conceito é muito importante. Discuti com 
áreas de arquitetura de algumas outras empresas 
justamente se a questão da prova de conceito era 
o escopo da área de arquitetura ou não. O que co-
locamos é a questão da realização ou da definição 
da prova de conceito como tarefa da arquitetura. A 
execução já não é de arquitetura. Demanda a área 
de desenvolvimento, de infraestrutura. O objetivo é 
definir e depois acompanhar o resultado.
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Boa tarde a todos, sou Joel Ramos e trabalho no time de arquitetura, setor pú-
blico da Oracle. É o time que faz trabalhos específicos de arquitetura em clientes 
do governo. Esse trabalho de arquitetura na Oracle tem pelo menos dez anos. 
Acredito que, pelo menos, há dez anos fazemos trabalhos específicos nos clien-
tes voltados para a definição de padrões de arquitetura e definições da área de 
arquitetura sobre o ponto de vista de atuação. Muito das apresentações de hoje 
e das discussões iniciais foram focadas em um modelo de serviços de uma área 
de arquitetura. Foi bastante discutido como essa área deveria atuar. Nossa pro-
posta de palestra é de tecnologias que hoje são demandadas para servirem com 
um processo ou com um modelo de referência a ser utilizado pelas empresas. 
Quando pensamos em modelo de referência de arquitetura existe um conjunto 
de tecnologias que são habilitadoras das soluções que estão sendo demandadas 
dos nossos clientes. O foco da palestra é principalmente esse: quais são as tec-
nologias que temos visto do mercado e que são demandadas para compor esse 
modelo de referência. Acho que o ponto importante, dentro do entendimento 
do arquiteto, é a visão da apresentação dessas tecnologias habilitadoras. Nossa 
ideia é justamente criar uma visão para a apresentação dessas tecnologias, de-
pois trabalhar com três grandes camadas que você possa referenciar em termos 
das tecnologias que estão sendo introduzidas hoje pelas soluções das empresas, 
seja para consumir informações, seja para a infraestrutura das aplicações, seja 
para o ambiente de dados. Depois, faremos um conjunto de considerações finais. 
Dois pontos são importantes aqui, quais as tecnologias que já existem e quais 
desafios estão sendo colocados do ponto de vista dos processos dos negócios. 
Existem novas definições que vão implementar ou que vão demandar novas tec-
nologias para prover o serviço que vocês pretendem oferecer a seus clientes.

Quando pensamos em tecnologia, pensamos no contexto Dataprev e no con-
texto Serpro. Pensamos para quem essas tecnologias serão oferecidas e com 
o que serão oferecidas. O que esses usuários querem sob o ponto de vista de 
tecnologia? Às vezes, é muito simples entender o que querem nossos clientes, 
que são justamente os usuários de negócios. Esses usuários querem/buscam 
soluções de profissionais especializados. Por exemplo, sindicatos, profissionais, 
contadores que interagem com a receita, profissionais especializados ou mesmo 
cidadãos que se relacionam com esses órgãos e hoje acessam as soluções que 
estão disponíveis no ambiente de informação do Serpro e da Dataprev ou de 
outros provedores. O primeiro ponto é exatamente saber para quem as solu-
ções serão ofertadas Na verdade, devemos pensar: o que esses usuários querem 
hoje? Os usuários de tecnologia da informação estão buscando simplicidade, 
produtividade e inovação. Existe um conceito no mercado de que há uma expe-
riência positiva ao interagir com uma solução. É possível que, ao interagir com 
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uma solução,  tenha que entrar com quatro, cinco aplicativos simultaneamente, 
tenha que fornecer meu código de acesso em três ou quatro interfaces,  tenha 
que navegar por dez processos, por dez portais, sem conseguir entender o que 
esses portais me comunicam.  O grande ponto é para quem oferecemos essas 
tecnologias e por que vamos fazer algum tipo de modernização ou algum tipo 
de aplicação. O mercado tem um conceito associado a isso que é experiência do 
usuário. A experiência do usuário hoje está associada justamente a facilidade de 
uso e a produtividade. Essa facilidade de uso é a facilidade que queremos quan-
do, por exemplo, entramos em um aplicativo. Um iPad tem uma facilidade total 
de transação com aquele tipo de funcionalidade. Isso é que pode ser considerado 
um grande motivador para qualquer processo de inovação. 

Em nossos processos de arquitetura trabalhamos inicialmente com usuários de 
negócio, identificando quais são os gaps que eles identificam nas soluções dis-
poníveis. Aparece o problema de interface, o problema de produtividade no rela-
cionamento das soluções. E os  usuários buscam uma experiência melhor com 
os olhos de tecnologia de informação. O  grande problema é que trabalhamos 
com um conjunto de soluções desenvolvida ao longo do tempo. Essa experiência 
foi impactada por um ambiente de TI já existente, que, no caso da Dataprev e 
do Serpro, possui tecnologia de 30 anos. Como vou interagir, como vou conviver 
com esses dois ambientes? Essa experiência está associada a um ambiente em 
que tenho um conjunto de tecnologias de diversos componentes. Esses compo-
nentes têm que ser tratados por uma área de arquitetura. Tenho um conjunto de 
tecnologias que gerou uma “fragmentação” enorme em soluções de TI. Além de 
gerar um conjunto de soluções fragmentadas, tenho um conceito de síndrome 
de aplicação. O usuário, seja do Ministério do Trabalho ou da Previdência, não 
interage só com um dos determinados “n” sistemas disponíveis na Previdên-
cia Social. Interage com vários sistemas. A mesma coisa acontece na Receita 
Federal, no Ministério do Planejamento. O primeiro ponto é pensar porque que-
remos oferecer novas soluções e para quem estamos oferecendo essas novas 
soluções. Para criarmos uma referência, vamos trabalhar com três aspectos. Se 
imaginarmos a arquitetura, poderíamos questionar como cada tecnologia está 
impactando esses três ambientes de trabalho, de oferta e de soluções. 

Na verdade, eles se compõem, ao final, em uma interface que será utilizada pelo 
usuário. O primeiro momento dessa interface associada é o consumo das infor-
mações. Temos visto isso pouco trabalhado nas áreas de arquitetura. A melhoria 
da interface de acesso é  uma demanda crítica dos usuários de negócio.  Depois, 
a infraestrutura fará com que uma série de tecnologias envolvidas supram esse 
consumo da informação. Hoje, algumas demandas de dados vão impactar nosso 
ambiente mais tradicional de dados relacional para o alto volume de dados. Al-
gumas demandas estão impactando o mesmo ambiente de dados consagrado. 
Se pensarmos em consumo das informações, acho que o grande ponto do nos-
so trabalho está associado justamente à simplicidade e produtividade. Essa é a 
demanda, quando vemos um acesso a qualquer aplicativo hoje disponível para 
a Receita, a Previdência Social ou o Ministério do Trabalho. É um grande ponto, 
uma diretriz do mercado associada a uma mudança nas características de inter-
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face dos aplicativos, um conceito de interface orientada a tarefas. Essa interface 
orientada a tarefas seria a próxima geração dos aplicativos a serem oferecidos 
aos usuários finais. Ela deve convergir com quatro tipos de aplicações: uma apli-
cação básica (temas transacionais e as implicações analíticas) de acesso às in-
formações de análises. Depois, um ambiente colaborativo, que possa contribuir 
para a tomada de decisão de um problema ou para o próprio encaminhamento. 
Que se possa navegar por meio de processos predefinidos, criando padrão de 
trabalho. Se pegarmos essa interface orientada a tarefas, o grande ponto de vis-
ta de convergência de solução é o acesso ao click, é a busca, a intenção como um 
usuário final. 

O acesso ao click com uma medida básica de oferta de arquitetura, sem neces-
sidade de se  logar em vários sistemas múltiplas vezes. Isso é uma demanda, 
hoje. É um pré-requisito em termos de sistemas. Hoje, pegamos qualquer novo 
usuário, qualquer ambiente de produtividade que está associado a um ambiente 
colaborativo e sei com quem estou me relacionando e com quem posso interagir. 
Isso teria que estar disponível a um ambiente de acesso, a uma rede social, uma 
rede interna. Teria que estar disponível em outros aplicativos. Poderia ter dados 
de uma pessoa e identificar como fazer a navegação e o acesso às informações, 
interagir com essa pessoa. Outro pré-requisito é a inteligência integrada. É po-
der, em um determinado momento, chamar na mesma interface de um aplicativo 
um ambiente de inteligência de negócio e já expor as informações de interesse 
dentro do seu ambiente. Falamos justamente da parte de inteligência de negócio 
integrada em um ambiente de interação. Outro ponto importante são as tran-
sações disponíveis. Em um ambiente de sistemas transacionais com facilidade 
de navegação, tenho sistemas transacionais que estarão no mesmo ambiente. 
Aqui, é um conjunto de operações supridas por um sistema operacional. Esse 
sistema transacional pode ser um sistema ou vários sistemas de negócio ofere-
cidos como serviços, por exemplo. Hoje, a realidade é a necessidade de muitos 
processos de negócio redefinindo o processo de negócio e oferecendo uma inter-
face orientada a processo. Quer dizer, tenho também integrado todo um work-
flow que vai distribuir tarefas, documentos ou que vai interagir sobre o ponto de 
vista de gestão de documentos. 

Essas são características associadas à evolução da interface. Hoje, quem supre 
esse ambiente é basicamente algo que está sendo pouco discutido, embora mui-
to demandado: a evolução das soluções pelo uso da interface web 2.0, um portal 
que tenha características muito melhores sob o ponto de vista de acessibilidade 
e usabilidade que os ambientes têm hoje. Os ambientes de portal são as grandes 
demandas que temos sob o ponto de vista de estética e de tecnologia que está 
associada  ele. Esse ambiente de portal suprindo uma série de facilidades, de 
gestão de conteúdo, navegação, contexto e capacidade de personalização, além 
de características de segurança. Aqui, toda uma interface para relação do meio 
social, pesquisa, integração com legados. Tudo dentro de uma camada que, na 
verdade, é associada ao consumo de informações. Se imaginarmos essa tec-
nologia habilitadora de portal, ela deve ter uma capacidade fundamental: a de 
compor esses diversos elementos que participarão de uma interface de forma 
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agradável e com improdutividade. Quer dizer, que se possa mudar as caracte-
rísticas do ambiente, conforme as características do usuário, sem ter que rees-
crever códigos. Esses seriam componentes de solução que estariam disponíveis 
no ambiente do portal. Então, o próprio ambiente do portal é uma tecnologia 
habilitadora sob o ponto de vista da arquitetura.

Em relação a infraestrutura de criação das  aplicações que suprirão as informa-
ções do  portal, essa camada funcional de aplicação é a ponte que resolverá a 
maioria dos desafios funcionais do ambiente. Esses desafios funcionais estão 
principalmente associados ao consumo de informação, a usabilidade daquele 
ambiente e a interoperabilidade com sistemas existentes. Se imaginarmos, em 
termos de arquitetura estou trabalhando com a usabilidade associada ao con-
sumo das informações, da mesma maneira que  trabalhamos, por exemplo, com 
ambiente de business associados à usabilidade de acesso aos dados. Tenho que 
fazer com que as informações fluam entre diversas fontes de informação. Se 
imaginarmos uma camada de aplicação, estão tropeçando nos desafios funcio-
nais que, na verdade, estão associados a um desafio da operação daquela solu-
ção. Isso tem a ver com a disponibilidade,  escalabilidade, a governança e a segu-
rança de toda essa infraestrutura. Vamos imaginar empresas como a Dataprev e 
como o Serpro, que trata de sistemas com milhares de usuários. Sei que atende-
rão 25 mil usuários da Receita Federal e 30 mil usuários do INSS, dos postos de 
atendimento. A alta disponibilidade torna-se requisito obrigatório.Alguns com-
ponentes consideramos importantes serem integrados para serem oferecidos 
nas áreas de desenvolvimento, sob o ponto de vista de arquitetura e sob o ponto 
de vista de tecnologia. Alguns requisitos obrigatórios desses componentes de 
arquitetura devem ser integrados e padronizados. Aquela ideia da área de ar-
quitetura buscar padrões para alcançar produtividade, no nosso entendimento 
não é a única solução. Ao contrário, é uma solução para reuso, é uma solução de 
referência. Nosso conceito de arquitetura está muito associado à referência. De-
pois, escalabilidade como um requisito básico. Reuso e governança são requisi-
tos básicos sob o ponto de vista dessa montagem, assim como facilidade para a 
medição, compartilhamento e entidade com a locação que tem sido demandado 
fortemente sob o ponto de vista de componente de arquitetura.

Redução de prazo de entrega e a redução de risco da entrega buscamos isso para 
oferecer soluções melhores para os usuários de negócio que, atualmente, estão 
demandando prazos e riscos menores. Se tivermos um conjunto de componen-
te de arquitetura que irá facilitar todo o processo de desenvolvimento, estamos 
reduzindo risco e estamos aumentando a produtividade. O que temos visto, sob 
o ponto de vista da demanda de componentes de arquitetura, é principalmente 
esses grandes componentes. Deixamos com uma definição mais genérica, sob 
o ponto de vista de não citar tecnologias específicas, mas estão associados a 
processos digitais. Se imaginarmos novos sistemas corporativos ofertados pelo 
Serpro e pela Dataprev, obrigatoriamente, auditoria e rastreabilidade fariam par-
te da base da arquitetura dessa solução. Testes integrados de monitoramento o 
esforço que é feito atualmente é um ambiente de teste, capacidade de integra-
ção, depois o monitoramento para ver a assertividade de toda a arquitetura. Essa 
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é uma palestra de provocação, devido ao tipo do tema. Por que falamos de um 
componente de arquitetura de processo digital? Se imaginarmos algum proces-
so, existem algumas características básicas, como modelagem e implantação de 
processo, automação de workflow, cooperação com controle digital e portal de 
colaboração de serviço, porque tem todo o tramite de processo sendo realizado. 
Além de estar trabalhando somente com esse tipo de solução colaborativa, te-
mos que medir se estamos sendo assertivo ou não naqueles processos. 

Os processos de arquitetura realizados dentro da Dataprev em cima dos esque-
mas do Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE) são um conjunto de siste-
mas de busca de emprego e seguro-desemprego. Havia um ponto crítico, uma 
restrição sob o ponto de vista da arquitetura, de introdução da arquitetura. Hoje, 
existe uma solução de mercado  que tem se considerado como nosso modelo de 
referência de arquitetura e estação.  Trabalhar com esse catálogo de serviço tal-
vez seja um grande diferencial, sob o ponto de vista do sucesso a iniciativa. Outro 
elemento que está sendo demandado fortemente nas empresas que interagimos 
é a parte de suíte de gestão de identidade, acredito que o Serpro trabalhe conosco 
com isso. A Dataprev tem uma série de atividades nesse sentido. Se exigirmos 
as  políticas de segurança teremos que gastar tempo na aplicação das mesmas. 
É uma necessidade do ponto de vista de um modelo de referência. Estamos tra-
balhando, principalmente, em relação a um modelo de arquitetura que começa 
com a parte de dados e servidores. Temos um ambiente de middle, e estamos tra-
balhando isso de uma forma integrada. Quer dizer, a nossa busca de oferta para 
as soluções de middle, para a plataforma de aplicação, terá desde o ambiente 
de ferramentas de desenvolvimento até pensarmos em gestão empresarial. Um 
servidor de aplicação irá gerenciar e trabalhar com um conjunto de tecnologias. 
Um exemplo interessante é a aplicação de forma real. Temos um portal de servi-
ços que integra informações de  todos os tribunais de Justiça do Brasil. 

Esse barramento de serviço permite ter não só informações dos processos em 
si, mas toda a parte de estatísticas de monitoramento e de atividades. Cada tri-
bunal tem sua tecnologia própria, um conjunto de funcionalidade própria, mas a 
indisponibilidade das informações para o Conselho Nacional de Justiça é através 
de um barramento de serviço. Existe um ambiente de monitoramento integrado 
muito forte chamado business activity monitoring. Se hoje pensarmos que a es-
pecialização de hardware, a integração entre hardware e software é um facilitador 
de implementação desse ambiente, podemos conseguir uma locação dinâmica, 
elasticidade e contabilização. Quando temos facilitadores no ambiente adquiri-
mos maior estabilidade, performance e governança. Entendemos que esse tipo 
de equipamento é um facilitador para a implantação do ambiente, principalmente 
pela governança e pela dificuldade de travar um ciclo de uso de recurso. Com a 
automatização e a requisição de self-service, trabalhamos com a virtualização dos 
recursos de uma série de elementos que facilitarão o que temos a oferecer. A ve-
locidade, sob o ponto de vista da capacidade de pesquisa que se dobram e que se 
triplicam a cada ano, não estão associados basicamente aos dados culturais em 
um banco de dados relacional. A própria separação é uma questão crítica. Se con-
seguirmos identificar qual o dado de interesse por organização e qual dado não 
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teremos como demanda, o tipo de dado que está sendo trabalhado nessa em-
presa é o que está sendo visto.  20% dos dados a serem explorados no futuro vão 
ser estruturados e 80% não estruturados em várias modalidades de informação. 
Grande parte de tempo ainda estamos trabalhando em um volume crescente de 
informação, principalmente em textos e documentos.  No momento não temos a 
capacidade de analisar se o estado tem valor ou não com a organização, mas com 
certeza nossos clientes já possuem uma demanda nesse tipo de solução. 

Se a imaginarmos essa análise de dados não estruturada, 20% não estruturada é 
atendida principalmente com os servidores de serviços em business. Temos uma 
série de complexidades internas. Vamos imaginar um modelo do Gaertner como 
uma referência em relação ao que estão demandando. A pertinência não é crítica, 
mobilidade, informação em um ambiente social de cloud são as demandas que 
o Gaertner disse que estão afetando o usuário. Nosso usuário cliente requer as 
informações. Certamente quer mobilidade, quer mais informação em relação a 
cloud. No momento em que tenho uma abordagem sobre isso é possível pegar 
cada elemento e trabalhar especificamente sobre cada um deles. Sobre solu-
ção, com certeza nós e o  Serpro  estamos trabalhando na questão do Big Data. 
Na verdade, é quase algo derivado da usabilidade oferecida por um ambiente 
de consumo de informações de portal. Que tipo de soluções e componentes de 
negócios podemos utilizar para a oferta de soluções? Existe uma base de tec-
nologia e essa base pensa no governo com alguns pré-requisitos. Com certeza 
um banco de dados de alto desempenho (um servidor de aplicação de alto de-
sempenho) irá requisitar alta disponibilidade, continuidade de negócio e gestão 
de segurança. São elementos, requisitos mandatórios sob o ponto de vista do 
ambiente. A exigência é de um software básico e de  hardware de alto desem-
penho também.  Em seguida começamos com as outras camadas, os sistemas 
transacionais, uma camada de integração que, muitas vezes, vamos oferecer 
com integração dos vários usuários. Além dessa camada de integração, permitir 
orquestração de serviço, barramento de serviço. Temos alguns facilitadores de 
tecnologia, hoje, que podem ser considerados em nosso no ambiente. E uma 
camada de inteligência via modelos e aplicações vão estar disponíveis. Vamos 
imaginar duas coisas, a capacidade predefinida de interação dos usuários para as 
informações analíticas e a capacidade de exploração desses dados em cima de 
um ambiente ou de um ambiente de consultas. 

Hoje, conseguimos discutir isso com bastante propriedade sob o ponto de vista 
de todos esses conjuntos de tecnologia. Nos processos de arquitetura temos 
trabalhado com isso de diversas maneiras. Porque existem realidades diferentes 
de clientes, mas temos trabalhado desde sistemas de hardware integrados até 
uma camada, por exemplo, de relacionamento com o cidadão. Por que esse am-
biente hoje está no cloud ofertado para centenas de empresas? Desde a aplica-
ção até a infraestrutura é algo que podemos compartilhar em algum momento. 
A Oracle, nos últimos dez anos, tem trabalhado para integrar esses elementos e 
diminuir ou aumentar a assertividade desse conjunto integrado. A ideia é justa-
mente trabalhar com commodities projetados para trabalhar melhor em conjunto. 
Esse é o ponto importante para pensarmos no nosso modelo de referência. Não 
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que isso trabalhe melhor junto. Temos uma prática estabelecida, um modelo de 
referência. Esse é um ponto interessante. O ambiente da Dataprev está trazendo 
a disponibilidade sobre o ponto de vista de softwares Oracle. Existe um conjun-
to de tecnologias que habilitam o consumo das informações, gerenciamento de 
processo e gerenciamento de conteúdo. No conjunto de tecnologias que está 
disponível hoje no ambiente Dataprev odemos cobrir vários daqueles elementos 
da arquitetura que estavam desenhados nos slides inicias.

Existem ainda dois momentos que vale à pena destacar. O momento em que a 
captura desse dado não estruturado o deixa em sua base de informações para 
podermos trabalhar com ele, identificando, por exemplo, direcionadores e infor-
mações de seu interesse sob ponto de vista de campanhas. Um reflexo de cam-
panha, a fiscalização, por exemplo: polícia federal identificando dados com rela-
ção a fraude. Isso é um tipo, você pode colocar isso em uma base de informações 
suas, é uma tendência. Outro momento importante é que você está fazendo isso 
em tempo real, conciliando rede social. Destaquei mais o dado não estruturado 
sendo trazido para sua base de informações, porque eles têm esses dois mo-
mentos. Na sua arquitetura, com certeza, sob ponto de vista de qualquer rela-
cionamento de um órgão com a Previdência Social, o Ministério do Trabalho, a 
Receita Federal. Ter a capacidade de monitorar o que a sociedade está me dizen-
do em tempo real é um diferencial estratégico importante porque pode orientar 
mais que uma campanha, talvez um direcionamento de uma atividade. É um tipo 
de demanda para o ambiente de setor público, mas é uma demanda que já existe 
forte no mercado privado.



36Fórum de TIC Dataprev Arquitetura de sistemas

DEBATE
Joel RamosTecnologias habilitadoras para soluções de governo

Erico – Dataprev: Uma coisa que vem surgindo é a 
cobrança e a transparência de governo. A questão do 
Open Data, dos dados abertos governamentais jun-
tamente com a Lei de Acesso à Informação. Normal-
mente esse tipo de informação é solicitada para que a 
população tenha acesso. São informações não estru-
turadas. O importante é que tenhamos isso de forma 
organizada para poder fornecer esse tipo de informa-
ção que, agora, somos obrigados por lei a oferecer.

Interlocutor não identificado: Eventualmente se 
você tiver um barramento pode ter eventos que vão 
fluir pelo barramento?

Joel Ramos – Oracle: Acredito que o ponto que que-
remos explorar é a camada de dados que estava 
mais amortecida. Mas agora surge algo que impacta 
toda uma arquitetura existente para o ambiente de 
dados também. 

Interlocutor não identificado: Tem base no Hadoop 
ou compatível com ele?

Gustavo – Oracle: Tem base no Hadoop. 

Ricardo – Serpro:  Uma de nossas estratégias para 
2013 é a definição das arquiteturas de referência e 
uma metodologia qde utilização dos componentes 
arquiteturais para facilitar a composição, a referên-
cia. Tivemos bastante dificuldade em um desses 
componentes arquiteturais. Foi especificamente na 
questão de monitoramento de negócios. A partir do 
momento em que preciso monitorar meu negócio: 
qual é a visão que vocês têm em relação ao monito-
ramento do negócio, quais são as estratégias?

Interlocutor não identificado: O grande habilitador 
tem uma arquitetura relativamente madura, onde 
fica fácil monitorar o negócio, porque tipicamente 
tem os processos que refletem exatamente suas 
atividades de negócios. Dentro de uma arquitetura 
em que não temos monitoramento em todos os ní-
veis, o que vemos é que na parte de monitoramento, 
o negócio opera acima do que deveria, seja porque 
o serviço especificamente reflete a operação de ne-

gócios, seja porque existe um processo governado. 

Ricardo – Serpro:Monitorar a transação, mas um 
pouco mais dentro, é uma transação de negócio, 
vamos dizer assim.

Joel Ramos – Oracle: Numa discussão muito inicial 
com o Serpro,  falamos da existência de  um con-
junto de ambientes que faz o monitoramento ver-
tical de cada um dos elementos da arquitetura, do 
elemento banco de dados que dá uma visão que 
chamamos de visão para o usuário, sob o ponto de 
vista do serviço. Essa visão do usuário sob ponto 
de vista de serviço indica, por exemplo, sua capaci-
dade quando um nível de serviço não estiver sendo 
atendido. Posso habilitar oponentes da arquitetura 
para atendimento desse nível de serviço. Esta visão 
do usuário para ser suprida tem todo um caminho 
de compromisso de tecnologia para atender aquele 
nível de serviço. Mas  para o usuário o que importa 
é o nível de serviço disponível. Só que você,  como 
área de tecnologia de informação, tem a capacidade 
de ver todos os elementos que compuseram aquele 
serviço. Qual trabalho é um trabalho importante?

Interlocutor não identificado: É o trabalho de 
escalonar a aplicação de acordo com a necessi-
dade de negócio.

Joel Ramos – Oracle: Sim, o trabalho importante é 
uma discussão feita basicamente assim: como vou 
mapear o serviço? Existe o trabalho importante que 
é o mapeamento do serviço em si, que é considera-
do sob o ponto de vista de contrato ou do contrato 
de nível de serviço. É  algo que será bem detalhado. 

Interlocutor não identificado: Acredito que o dese-
nho do barramento vai responder muitas questões, 
inclusive essa parte de monitoramento de billing, de 
processamento de eventos. Tiraram um pouco da 
importância do Service Oriented Architecture – Arqui-
tetura Orientada a Serviços (SOA) no mercado. 

Joel Ramos – Oracle: Tenho isso mais no Serpro 
do que na Dataprev. Por exemplo, um projeto que 
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utiliza o contexto SOA era altamente facilitador. Na 
visão integrada de atendimento você encapsula vá-
rias necessidades de usuário. Talvez seja algo a ser 
explorado mais à frente. Mas você conhece a visão 
do usuário e pode compor uma interface de intera-
ção para o atendimento no caso do contribuinte. Na 
verdade, o que está sendo feito é moldar o conjunto 
de serviços para o consumo da informação. O con-
sumo da informação está pouco explorado. Possu-
ímos um conjunto de serviços, se não me engano, 
começa a ser trabalhado para a pessoa física e para 
a pessoa jurídica. Talvez seja  um grande alavanca-
dor do projet a interface ter um apelo, uma diferen-
ciação. Pode haver dificuldade de gerenciamento, 
do ponto de vista de integração, de disponibilizar 
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uns 40 serviços. , muito interessante e a base são 
serviços porque serviços hoje não estão em uma ar-
quitetura sua, quer dizer, talvez estejam me dando 
uns 40 serviços mais ou menos disponíveis, vocês 
terão a dificuldade de gerenciar isso do ponto de 
vista da integração. Um ambiente novo. 

Ricardo – Dataprev: Achei interessante esse fórum 
de arquitetura. Temia que entrássemos em uma 
discussão muito técnica. Acredito que conseguimos 
escapar disso. Fizemos uma discussão em alto nível, 
discussão de requisito. Fiquei satisfeito com o rumo 
que a coisa tomou. Conseguimos cumprir nosso 
horário rigorosamente. Queria agradecer a Oracle, 
a IBM e o Serpro pelas apresentações. Agradecer 
também o Banco Central e a  FNDE pela participação.
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