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1 Tecnologias atuais e emergentes 

Na Dinamarca, Holanda e Reino Unido, estima-se que, 15 a 20 por cento dos cidadãos, na 
prática, não serão capazes de acessar serviços on-line, pelo menos no curto prazo. 
Portanto, apesar de se obrigar o uso de serviços on-line, o governo tem que realizar 
esforços para ajudar este grupo de pessoas que têm dificuldade. Assim é reconhecido que, 
além da importância da banda larga para a adoção dos serviços de e-gov, fatores como 
sensibilização e competências digitais, também influenciam o uso de e-gov [Ref 19].  

Desse modo, existem desafios importante, ligados a questões de usabilidade. É importante 
observar que as questões de usabilidade são diferentes dependendo do estágio de 
desenvolvimento e as necessidades específicas de cada país. Nos países mais 
avançados, como o Reino Unido, os Estados Unidos da América, Finlândia, Singapura e 
da República da Coreia, o conceito de usabilidade está incluindo a capacidade de um 
determinado serviço ser encontrado por meio dos motores de pesquisa avançada [Ref 19] 

Outro item importante é a personalização dos serviços de modo a torná-los mais 
utilizáveis, uma vez que poderão atender a características específicas dos usuários. Em 
suma, o que se pretende é tornar os serviços mais simples do ponto de vista do usuário, 
cabendo ao governo a missão de apresentar os serviços de uma forma fácil e simples. 
Independentemente do nível de desenvolvimento do país, é importante que os serviços de 
e-gov sejam relevantes, inclusivos, fáceis de usar, fáceis de encontrar e disponíveis por 
meio de diversos canais [Ref 19]. 

Este documento descreve alguns temas relacionados a tecnologias atuais e emergentes 
para a implantação da estratégia de TIC do Governo do Estado de Minas Gerais a serem 
consideradas, conforme elencadas a seguir: 

 Arquitetura Empresarial 

 EIM – Enterprise Information Management 

 SOA – Service Oriented Architecture 

 BPM – Business Process Management 

 ECM – Entreprise Content Management 

 Portal 

 IAM - Identity and Access Management e Single sign-on  

 Federação de Dados e Virtualização 

 Cloud Computing 

 Analytics Technologies  

 IoT – Internet das Coisas 

 Ensino à Distância 

 Alta disponibilidade 



1.1 Arquitetura Empresarial 

Arquitetura é um termo amplamente utilizado nos mais variados contexto e nível de 
abstração. Em geral, está sempre relacionado a uma descrição da inter-relação entre as 
partes que compõe o todo. De acordo com a definição do ANSI/IEEE [Ref 13], “arquitetura 
é a organização fundamental de um sistema em termos de componentes, seus 
relacionamentos com o ambiente e entre si, e os princípios que governam o projeto e a 
evolução desses componentes”. 

A arquitetura empresarial (Enterprise Architecture) descreve como estão (ou deveriam 
estar) organizados os recursos de uma empresa, dentre os quais os processos de negócio, 
as unidades organizacionais, as aplicações, os dados e a infraestrutura tecnológica, e o 
alinhamento desses recursos com os planos estratégicos da empresa. A arquitetura 
empresarial é holística e a sua perspectiva é organizacional [Ref 22]. Por meio dessa 
arquitetura deve ser possível identificar, especificar e priorizar as necessidades do negócio 
e avaliar a capacidade dos recursos de TIC de satisfazer a essas necessidades. 

A arquitetura empresarial é capturada por meio de artefatos, que descrevem, de acordo 
com diferentes perspectivas e objetivos, como uma tarefa é executada e quais os recursos 
necessários à sua execução. Tipicamente uma arquitetura empresarial é organizada de 
acordo com três perspectivas: arquitetura de negócio, arquitetura sistêmica e arquitetura 
tecnológica. Em cada perspectiva deve ser explicitado o que será transformado (dado), 
como será transformado (processo) e onde será transformado (localização). Essa 
organização genérica é mostrada na Figura 1 - Um modelo genérico de arquitetura 
empresarial. 

 

Figura 1 - Um modelo genérico de arquitetura empresarial 



A arquitetura de negócio é uma perspectiva conceitual cujos modelos são utilizados para 
descrever principalmente os processos, funções, entidades e regras de negócio, além da 
estrutura organizacional. 

A arquitetura sistêmica fornece uma visão lógica dos recursos de TIC. Nessa perspectiva 
são descritos os dados manipulados, as aplicações, os serviços e os componentes que 
manipulam esses dados, os servidores onde são executados as aplicações e os 
repositórios onde residem os dados. 

Finalmente, a arquitetura tecnológica fornece uma perspectiva física em relação aos 
recursos de TIC. Nessa arquitetura são descritas as tecnologias utilizadas para realizar o 
armazenamento dos dados, as plataformas e as linguagens utilizadas para implantar as 
aplicações, os recursos de hardware e software utilizados nos servidores e a infraestrutura 
de rede. 

A arquitetura empresarial deve ser uma ferramenta que permita avaliar o alinhamento dos 
sistemas de informação da empresa em relação aos objetivos e estratégias empresariais, 
de forma a auxiliar o planejamento e a tomada de decisão. Nesse contexto, é possível 
estabelecer sempre duas versões de uma arquitetura empresarial: a arquitetura existente 
atualmente (presente), e uma arquitetura-alvo (futuro). Entre a arquitetura atual e a 
arquitetura alvo existe um processo de transição que precisa ser especificado e 
adequadamente gerenciado, conforme pode ser visto na Figura 2 - Possíveis 
representações para uma arquitetura empresarial e o processo de transição. Ao longo do 
processo de transição, surgem novas tecnologias, novas demandas internas e externas e 
eventualmente alterações na estratégia empresarial. Todas essas alterações no ambiente 
empresarial servem como insumo para se estabelecer uma nova arquitetura-alvo e iniciar 
um novo processo de transição, assim que o anterior seja concluído, ou seja, a arquitetura 
empresarial é evolutiva e essa evolução acontece em iterações ao longo de toda a 
existência da empresa. 

 

Figura 2 - Possíveis representações para uma arquitetura empresarial e o processo 
de transição 

 

1.2 EIM – Enterprise Information Management 

Toda organização faz, de certa forma, o gerenciamento da informação. Pode não ser o 
melhor modo ou o modo mais eficaz, mas efetua algum gerenciamento, controlando 
cadastros de servidores, clientes, fornecedores, produtos, entre outros.  

A informação deve ser gerida com o mesmo nível de atenção dada à gestão de outros 
valiosos ativos corporativos. Todos os conteúdos podem ser gerenciados: relatórios, 



formulários, memorandos, catálogos, contratos, web pages, bases de dados, planilhas, e 
assim por diante. Todo conteúdo empresarial é um ativo que pode ser valioso e pode 
conter riscos também. Não se gerencia dinheiro ou finanças de uma área e de outra, não. 
Portanto, não se deve permitir que dados de colunas e linhas sejam gerenciados e 
conteúdo, não.  

O gerenciamento de informações, segundo John Ladley [Ref 15], 

[...] é o programa que gerencia ativos de informação da empresa para 
suportar o negócio e melhorar o valor. EIM gerencia os planos, políticas, 
princípios, estruturas, tecnologias, organizações, pessoas e processos em 
uma empresa com o objetivo de maximizar o investimento em dados e 
conteúdo. 

Gerenciamento de informações empresariais não é um programa stand-alone, mas um 
compromisso de utilizar informações governadas da empresa em toda a organização, a fim 
de melhorar os resultados empresariais. É importante também o monitoramento, para 
garantir o alinhamento entre as atividades executadas com a direção indicada pela 
governança para garantir a qualidade da informação. 

A essência da Governança está em implementar e gerenciar políticas comuns e controles 
em relação ativos de informação em toda a organização. 

Segundo John Ladley, Danette McGilvray, Anne-Marie Smith e Gwen Thomas [Ref 16]: 

Governança da Informação ou dados é a estrutura de tomada de decisão 
para atribuição de direitos, responsabilidades e autoridades para 
assegurar que uma empresa, seus reguladores e acionistas recebam 
informações confiáveis, autênticas, precisas e oportunas.  

 A Figura 3 apresenta o processo evolutivo e contínuo dos programas de gerenciamento e 
da governança da informação empresarial, numa adaptação do que é apresentado pelo 
Gartner Group[Ref 11]. O incremento progressivo do gerenciamento e da governança da 
informação empresarial é realizado à medida que projetos que apoiem o programa são 
executados e o volume de informações gerenciadas e governadas aumenta. Um programa 
voltado a implementar não apenas tecnologia, mas soluções que ajudem a empresa a 
evoluir suas informações, à medida que novas decisões táticas e estratégicas são 
necessárias. 

O programa de Gerenciamento da Informação Empresarial (EIM - Enterprise Information 
Management) não é um programa apenas da área de Tecnologia da Informação da 
empresa. Mesmo que a maior parte de sua execução sejam recursos provenientes na área 
de TI, a área de negócio é que deve dizer o que deve ser feito ou a priorização do que 
deve ser executado, em função das estratégias de negócio. 

Por ser um programa, suas etapas são compostas de projetos de gerenciamento da 
informação, priorizados conforme estratégia do negócio, ano a ano. Como para toda a 
execução é necessária uma legislação que oriente, defina responsabilidades, limites e 
abrangências, também o gerenciamento da informação necessita de uma governança. 

 



 

Figura 3 – Evolução da governança e gerenciamento da informação (adaptado de 
Gartner Group [Ref 11]) 

A governança também é um programa em contínuo movimento, numa cadência, por 
acompanhar as necessidades de políticas e responsabilidades que surgem durante a 
execução do programa. Em todos os projetos de gerenciamento deve haver o paralelo de 
atividades de Governança da Informação, criando políticas, normas e papéis necessários 
ao bom desempenho da empresa. 

O disparador do EIM é a identificação de que a empresa tem dificuldades na obtenção de 
informações críticas para o negócio, com qualidade, principalmente com acurácia, 
prontidão e integridade. A partir disso, identificar as causas raiz, seu impacto no negócio, a 
elaboração da solução e seu respectivo custo. Essas etapas normalmente acontecem nas 
organizações, mas não num formato orientado à estratégia empresarial. As priorizações 
acontecem a partir do Plano Diretor de TI e de demandas internas de uma área ou outra 
sobre a área de tecnologia para sua solução. 

O mais recomendado para início de um programa desta monta é por projeto de avaliação 
da qualidade da informação, onde são detectados os maiores problemas e desafios. Após 
a identificação dos principais problemas de Qualidade da Informação, são elaborados os 
projetos para atuação, seguindo uma priorização específica para cada tipo de organização 
e tipos de desafios identificados. 

O portfólio de projetos de melhoria, identificados no programa de gerenciamento de 
informações, devem se revisitados periodicamente (anualmente), principalmente antes de 
seu início, para garantir que continuam alinhados com a estratégia da empresa. Esta 
revisão evita que sejam seguidamente desenvolvidas soluções de melhoria, previstas em 
anos anteriores, mas que já estão ultrapassadas, mesmo antes de seu início. O mesmo se 
aplica à Arquitetura: de dados, aplicativos, DW/BW, tecnologias e processos de negócio. 

Os projetos iniciais mais comuns nas organizações são os que envolvem: 

 Segurança da Informação – identificar e classificar a sensibilidade de acesso e uso 
das informações, implementando políticas e ferramentas de controle. 

 Master Data Management – identificar e estruturar dados de entidades críticas, 
identificando a fonte única desses dados (Base única). 



 Qualidade de Dados – realização de saneamento de bases identificadas como fonte 
importante e única de cada informação. 

 Estruturação de áreas de controle e gestão para evitar a reincidência dos 
problemas superados com a melhoria da qualidade dos dados. 

À medida que os projetos do programa são executados, é possível construir o conteúdo da 
Arquitetura de Dados da organização. A arquitetura inclui três grandes categorias de 
dados: o modelo de dados empresarial; a análise da cadeia de valor da informação 
empresarial (alinhando os processos de negócio com outros componentes da Arquitetura 
Empresarial) e outras arquiteturas relacionadas (base de dados, integração, Data 
Warehousing, Business Intelligence, Conteúdo e Metadados). 

Para os projetos que envolvam desenvolvimento de software, como uma mudança de 
paradigma, a organização precisa passar de uma abordagem de desenvolvimento 
centrada em aplicativos para uma abordagem de desenvolvimento centrada em dados. 
Essa mudança pode ser bem representada pelas figuras a seguir.  

O ciclo da Figura 4 representa a abordagem de desenvolvimento para a maioria das 
organizações atualmente [Ref 1]. Inicia-se com a determinação da estratégia 
organizacional, passando pela definição de metas e objetivos específicos necessários para 
executar a estratégia. Utilizam metas e objetivos para impulsionar o desenvolvimento de 
sistemas/aplicativos. A partir disso, são extraídas as necessidades de rede e infraestrutura, 
com intuito de apoiar os sistemas/aplicativos.                     

 

Figura 4 – Desenvolvimento centrado em aplicativos (adaptado de [Ref 1]) 

Alguns desafios podem ser destacados para este tipo de abordagem: 

 Comumente os processos e os dados se agrupam em torno dos aplicativos 
limitando a reutilização dos dados.  A denominação, semântica e regras de usos 
ficam encapsuladas nos aplicativos, as especificações de dados se desenvolvem 
exclusivamente na área de aplicativos. 

 As necessidades de dados são determinadas pelas necessidades dos aplicativos, 
em vez de basear-se nas necessidades da organização.  

O ciclo representado na Figura 5 é a abordagem de desenvolvimento centrado em dados 
[Ref 1]. Neste caso, note-se que são determinados os dados necessários para avaliar a 
realização dos objetivos. A definição das necessidades de rede e infraestrutura está focada 
nas funções de coleta, armazenamento, atualização e recuperação dos dados. E 
finalmente, a identificação de sistemas e aplicativos necessários a estas funções.  
        



 

Figura 5 – Desenvolvimento centrado em dados (adaptado de [Ref 1]) 

 

Neste cenário de abordagem de desenvolvimento centrado em dados, segundo [Ref 1], as 
vantagens que se destacam são: 

 Os ativos de dados desenvolvidos suprem as necessidades da organização e 
complementam seus fluxos de processos. 

 Reduzem-se significativamente as quantidades de interfaces de dados, em 
consequência da maior reutilização. 

Neste cenário também há desafios a serem enfrentados, como por exemplo, perceber e 
acomodar as necessidades dos sistemas aplicativos para dados e associá-las com 
eficiência e eficácia, considerando os fluxos dos processos organizacionais. Garantir que a 
arquitetura de dados não iniba a evolução das necessidades dos aplicativos é outra 
dificuldade a se destacar. 

 

1.3 SOA 

A expressão “arquitetura orientada a serviços” (do inglês, Software Oriented Architecture - 
SOA) pode ser definida tanto do ponto de vista de negócio quanto do ponto de vista 
técnico. 

Do ponto de vista de negócio, é utilizada para caracterizar uma forma de organizar os 
recursos de TIC de uma empresa de forma a tornar mais ágil a construção, o 
gerenciamento e a manutenção de soluções de software. 

Do ponto de vista técnico, a ideia consiste em construir soluções a partir da combinação de 
unidades lógicas menores, denominadas serviços. 

O objetivo da SOA é simplificar o desenvolvimento de software empresarial. Essa categoria 
de software diferencia-se pelo fato de estar intimamente relacionada com a organização 
interna, com os processos e com o modelo de negócio da empresa [Ref 14] e [Ref 4]. 

Agilidade e eficiência são indispensáveis nesse tipo de solução e, para atingir esses 
objetivos, a arquitetura utilizada deve ser: 

 Simples, para facilitar a comunicação entre as equipes envolvidas; 



 Flexível e manutenível, para acomodar facilmente as frequentes mudanças no 
ambiente empresarial; 

 Reutilizável, para reduzir os custos de desenvolvimento e manutenção; 

 Deve desacoplar a funcionalidade da tecnologia utilizada para implementá-la, a fim 
de minimizar o impacto das frequentes evoluções tecnológicas e evitar a 
dependência de produtos e fornecedores específicos. 

A Figura 6 - Principais benefícios de arquitetura SOA, resume os benefícios decorrentes da 
agilidade ganha com uma arquitetura SOA. 

 

Figura 6 - Principais benefícios de arquitetura SOA 

A Figura 7, apresenta os principais elementos de uma arquitetura orientada a serviços. 

 

Figura 7 - Principais elementos - SOA 

A descrição desses elementos é a seguinte: 

 Aplicações – as aplicações são responsáveis por interagir com os usuários e 
disparar a execução dos serviços que executam a lógica e os processos de 
negócio. Os processos de negócio, por sua vez, utilizam outros serviços em sua 
execução; 

 Serviços – Um serviço é um componente que implanta operações relacionadas a 
um conceito de negócio de alto nível. São componentes que possuem uma 
implantação, um contrato e uma interface. 



 Repositório de serviços – fornece funcionalidades que permitem localizar e obter 
as informações necessárias para a utilização de um serviço; 

 Barramento de serviços – middleware responsável por viabilizar a comunicação 
entre os serviços e entre os serviços e as aplicações. 

A Figura 8 - Um exemplo de arquitetura orientada a serviços, apresenta um exemplo da 
interação entre as várias partes envolvidas em uma típica arquitetura orientada a serviços, 
tal como descrita acima. 

Conforme pode ser observado, todos os serviços e aplicações conversam entre si 
utilizando o barramento de serviços. A hierarquia de serviços e as respectivas restrições de 
acesso estão representadas em linhas pontilhadas. Essas linhas pontilhadas mostram a 
interação lógica entre os serviços (a interação física acontece através do barramento, 
respeitando as restrições lógicas). 

 

Figura 8 - Um exemplo de arquitetura orientada a serviços 

O conceito de SOA é um estilo de arquitetura que pretende especificamente simplificar o 
negócio e a interoperação das diferentes partes desse negócio. 

O objetivo da integração de sistemas é fazer com que aplicações heterogêneas e 
isoladamente desenvolvidas operem conjuntamente. Dentre os principais fatores que 
dificultam a integração de aplicações estão à diversidade técnica (sistemas operacionais, 
linguagens de programação, ferramentas de desenvolvimento e SGBD heterogêneos) e a 
diversidade de projeto (modelo de informação, comportamento e semântica heterogênea). 

Existem várias alternativas para a integração de sistemas. A mais tradicional é a 
integração ponto a ponto mostrada na Figura 9 - Integração ponto a ponto. 

A principal desvantagem desse tipo de integração é o alto custo de manutenção devido ao 
grande número de combinações possíveis. Uma alternativa à integração ponto a ponto 



consiste em utilizar um middleware de integração conforme mostrado Figura 9 - Integração 
ponto a ponto. 

 

Figura 9 - Integração ponto a ponto 

Enterprise Service Bus (ESB) é uma categoria de software que adiciona novas 
funcionalidades aos middlewares de integração convencionais, como mostrado na Figura 
10 - Integração através de middleware de integração, tais como: validação de mensagens, 
transformação, roteamento baseado em conteúdo, segurança, descoberta de serviços para 
SOA (Service Oriented Architecture), balanceamento de carga, tolerância a falhas e 
logging. ESBs possuem uma arquitetura distribuída, onde alguns serviços são executados 
na plataforma das aplicações integradas, ao invés de serem executados em um servidor 
central. 

 

Figura 10 - Integração através de middleware de integração 

 



1.4 BPM 

Business Process Management (BPM) é um termo utilizado para determinar uma coleção 
de funcionalidades para definição, automação e monitoração da execução de processos de 
negócio. Adicionalmente, ferramentas de BPM oferecem suporte para a análise e 
otimização de processos e para a execução de regras de negócio (rule engine). O ciclo de 
vida de um processo dentro de uma solução de BPM é mostrado na Figura 11 - Ciclo de 
vida de um processo em uma solução de BPM. 

 

Figura 11 - Ciclo de vida de um processo em uma solução de BPM 

Dependendo de sua origem, as soluções de BPM oferecem maior ou menor suporte à 
interação entre humanos e à interação entre aplicações. 

A utilização de uma ferramenta de BPM oferece vários benefícios, dentre eles: 

 Aumento da velocidade do negócio: por meio da automatização de tarefas, redução 
de atrasos, imposição de prazos e execução em paralelo para que as tarefas sejam 
completadas; 

 Aumento da satisfação do cliente: os clientes, tanto internos quanto externos, 
obtêm as informações e respostas de que necessitam de maneira mais rápida e 
mais fácil; 

 Integridade dos processos: garantindo que todas as regras são seguidas e que 
todos os passos são devidamente executados; 

 Otimização dos processos: por meio da modelagem formal dos processos é 
possível encontrar oportunidades de eliminar tarefas desnecessárias ou 
redundantes. As métricas obtidas durante a execução do processo podem servir de 
referência para futuras otimizações baseadas em dados reais; 

 Inclusão dos clientes e parceiros nos processos de negócio: é possível fazer com 
que parceiros e clientes participem de forma ativa dos processos de negócio da 
empresa, abrindo um universo de novas possibilidades de colaboração; 



 Agilidade – a utilização de uma solução de BPM confere agilidade à empresa na 
medida em que simplifica a modelagem, otimização e alteração dos processos de 
negócio. 

 

1.5 ECM – Entreprise Content Management 

Enterprise Content Management (ECM) é a uma combinação dinâmica de estratégias, 
métodos e ferramentas utilizadas para capturar, gerenciar, armazenar, preservar e 
distribuir conteúdo e documentos relacionados aos processos organizacionais-chave ao 
longo de todo seu ciclo de vida. 

Já não é mais suficiente apenas controlar e conhecer o conteúdo. O importante é a 
capacidade de recuperar a versão correta de um documento ou registro e assim, geri-lo 
para que contribua para alcançar os objetivos de negócio. 

Uma estratégia imperativa para seu uso é a identificação das áreas do negócio onde a 
gestão de documentos e conteúdos pode conduzir a aumentos de produtividade, 
proporcionando assim economias de custos 

ECM pode conduzir a eficiência do processo, melhorar a qualidade dos dados e processos, 
e construir melhores canais para cidadãos, clientes, stakeholders. Pode ser utilizado para 
realizar uma série de objetivos de produtividade, incluindo a seguinte: 

• melhorar a eficácia; 

• reduzir custos operacionais processos de negócios; 

• otimizar; 

• alcançar a conformidade regulatória. 

Há no mercado várias soluções disponíveis e deve-se analisar as ferramentas conforme a 
abrangência de suas funcionalidades, e suas habilidades nas diversas categorias do ECM. 

A Figura 12 a seguir apresenta quatro grandes categorias que abrangem o ECM. 



 

Figura 12 – Enterprise Content Magement (ECM) [Ref 10] 

 As soluções de gerenciamento de conteúdo transacional (Transactional Content 
Management) estão voltadas para gestão de imagem, BPM, arquivos, 
gerenciamento de fluxo de trabalho (workflow), registros e formulários eletrônicos. 
O conteúdo tem características de informações estáticas. 

 As soluções de gerenciamento de conteúdo social (Social Content Management) 
concentram-se em serviços de controle de objetos e biblioteca de conteúdo 
composto, colaborativo; colaboração de documentos; automação de fluxo de 
trabalho com alertas, calendário e acompanhamento das tarefas; browser ou portal 
de visualização; marcação; anotação; e controle de versão.  

 As soluções de otimização de canal on-line (Online Channel Optimization) 
concentram-se em conjuntos de canais Web da tecnologia: portais, análises da 
Web, software social, criação de XML, gerenciamento de mídia, suporte a 
dispositivos móveis e assim por diante. 

 Gestão de Conteúdo como infraestrutura (Infrastructure Content Management). 
Infraestrutura segura para armazenar, organizar, partilhar e acessar a informações 
a partir de dispositivos. 

 

1.6 Portal 

As ferramentas de portal oferecem suporte a diferentes tipos de funcionalidades: 

 Gerenciamento de conteúdo e acesso à informação; 

 Integração de aplicações e integração de dados; 

 Integração de processos. 

Os primeiros portais ofereciam basicamente uma interface Web para o acesso às 
informações estáticas. Estes portais evoluíram para o gerenciamento de conteúdo com 
introdução de novas funcionalidades. 



A segunda geração de portais permite realizar de forma integrada o acesso a aplicações e 
dados empresariais. 

As mais recentes gerações de portal oferecem o acesso de forma integrada aos processos 
de negócios empresariais, o conceito de federações de portais, aplicações compostas e 
compatíveis com o conceito de mobilidade na Web. 

Segundo o Gartner [Ref 7], o uso de portais do cidadão para os governos nos três níveis 
(federal, estadual e municipal) têm sido utilizados com sucesso há décadas para fornecer 
informações, para simplificar e consolidar serviços online. Bons portais conduzem a 
melhoria do serviço e valor, e representam uma plataforma de transição ideal para o 
governo digital. 

Ainda segundo o Gartner [Ref 7], a aplicação de portais pelo governo mudou 
significativamente nos últimos anos. A visão defendida por muitos governos, ao longo da 
última década, de um único "one-stop-shop" website, proporcionando aos cidadãos o 
acesso a todos os serviços do governo parece ser muito mais difícil do que a maioria dos 
governos e muitos CIOs previam. Muitas vezes, as expectativas de uso do portal não 
foram alcançadas. As consequências foram demonstradas duramente pela recente 
pesquisa das Nações Unidas (UN) E-Government 2.014. O relatório mostra que, nos 
últimos dois anos, quase metade dos portais governamentais “one-stop-shop” 
desapareceram e apenas um quarto dos países pesquisados implementaram soluções de 
acesso comum para portais de prestação de serviços em várias agências. Com base 
nesse relatório, analistas do Gartner indicam duas causas principais para os fracos 
resultados de muitos portais de governo: 

 Insucesso nas tentativas de simplificação de políticas, processos de negócio e 
respectivos papeis exercidos nas agências que sustentam as divulgações e 
transações oferecidas pelos portais. Esse é um ponto fundamental ao se projetar 
serviços oferecidos no portal bem integrado e centrado no cidadão credencial on-
line  

 Escolha da abordagem inadequada para credencial on-line que o cidadão deve 
usar para autenticação de acesso ao portal. A dificuldade de obtenção do acesso 
torna-se estimula a desistir do uso do portal. 

O modelo preciso escolhido e recursos suportados por estes portais variam 
substancialmente através das jurisdições dentro e entre as nações. 

Obviamente portais locais (municipais) são tipicamente bem menos complexos do que os 
demais níveis (estaduais e federais), pois refletem um número bem menor de serviços e 
agências (órgãos) envolvidos. Nenhum modelo é ideal para todos os governos federal, 
nacional, estadual ou local. 

 

1.7 Identity and Access Management e Single sign-on 

Os avanços em tecnologias de dispositivos e expectativas do público estão direcionando 
CIOs do governo a fornecer acesso adequado aos serviços de uma maneira segura e 
integrada. Com isso um dos principais pontos a ser tratado é o gerenciamento de 
identidade e acesso (IAM).  

Métodos de autenticação biométricos usam características biométricas ou traços para 
verificar os utilizadores e são um exemplo desse tipo de gerenciamento. Por meio de uma 
ampla gama de casos de uso, qualquer método de autenticação biométrica pode ser usado 
em modo de comparação e o sistema determina a sua ID de utilizador. Esses métodos de 



autenticação biométricos abrangem uma variedade de tecnologias distintas, diferenciadas 
pela característica biométrica usada e, em alguns casos, ainda mais diferenciados por 
tipos de sensores. Além disso, os métodos de autenticação biométrica são utilizados numa 
ampla gama de casos de uso, como por exemplo, para acesso local (tal como logins para 
PCs Windows e redes ou aplicações a jusante), os usuários externos (tais como logins 
para aplicativos da Web), acesso remoto da força de trabalho (tais como logins para 
VPNs), cada um dos quais faz diferentes demandas. [Ref 6] 

Segundo o Gartner [Ref 6], muitas vezes, o principal incentivador para a adopção de 
métodos de autenticação biométrica é uma melhor experiência do usuário, ao invés de 
uma maior garantia ou responsabilidade, especialmente para os usuários que têm 
problemas com senhas por causa de padrões de trabalho irregulares (por exemplo, 
operários e bombeiros). A escolha mais popular da característica biométrica tem sido o 
Fingerprint, mas ainda assim pelo menos alguns usuários não serão capazes de utilizar 
com segurança os métodos de autenticação biométrica, e muitos usuários terão problemas 
por algum tempo. O custo e a complexidade de implantação tem sido um desafio.  

Altas tecnologias a parte, minimamente, esperam-se que as diversos sistemas disponíveis 
para acesso tenham um Single sign-on. Básico para acesso de aplicações e portais. 

Trata-se de uma forma especializada de autenticação que permite a um usuário autenticar-
se uma única vez e obter acesso aos recursos de múltiplas aplicações [Ref 18].  

Fundamentalmente, o conceito está relacionado ao compartilhamento das informações de 
autenticação entre aplicações, conforme mostrado na Figura 13. 

Para atingir esse objetivo, é necessário um serviço que coordene e, quando possível, 
integre as funções de autenticação e autorização dos usuários. As principais vantagens de 
ser realizar o single sign-on são: 

 Melhoria na usabilidade das aplicações para os usuários, já que não é preciso 
entrar com informações de usuário/senha a cada nova aplicação acionada; 

 Redução do tempo gasto por usuário em operações de autenticação, reduzindo 
inclusive a probabilidade de que essas operações venham a falhar; 

 Aumento da segurança, uma vez que o usuário não precisa lidar com vários pares 
de usuário/senha; 

 Simplificação do processo de administração de usuários e privilégios de acesso. 



 

Figura 13 - Autenticação com e sem Single Sign-On 

 

1.8 Federação de Dados e Virtualização  

Tecnologia de federação de dados é baseada na execução de distribuição consultas em 
múltiplas fontes de dados, federação de consulta resulta em vistas virtuais, e consumo 
dessas visualizações por aplicativos, ferramentas de consulta e apresentação de relatórios 
ou outros componentes de infraestruturas. Pode ser usado para fornecer uma camada de 
abstração acima da implementação física dos dados[Ref 7]. 

Um caso de uso específico para a tecnologia é uma opção para a implantação da 
semântica / lógica nível do armazém de dados lógico (data warehouse) ou como parte de 
um enterprise service bus (ESB). 

Um Data Warehouse é uma coleção de banco de dados integrados, orientados a assuntos, 
projetados para dar suporte a Sistemas de Suporte a Decisão (DSS). Este conjunto de 
métodos, técnicas e ferramentas podem ser utilizados juntos para produzir um meio de 
entrega de dados a usuários finais em uma plataforma integrada. 

Assim sendo, Data Warehouse é um repositório central de dados extraídos de diversos 
sistemas operacionais e fontes externas, sumarizados, consolidados, integrados e 
armazenados em uma estrutura de informações para acesso pelos usuários de maneira 
consistente e num formato orientado a assunto, como mostrado na Figura 14 – 
Esquemático de arquitetura. 



 

Figura 14 – Esquemático de arquitetura 

Algumas características principais de Data Warehouse: 

 Dados históricos e sumarizados; 

 Organizados por assuntos; 

 Estáticos por períodos determinados; 

 Simplificados e estruturados para análises; 

 Acessados e manipulados. 

As principais vantagens em se utilizar um Data Warehouse são: 

 Melhor eficiência no acompanhamento de serviços e programas; 

 Permite utilizar dados armazenados em diferentes lugares e sistemas; 

 Permite que usuários façam consultas e relatórios ad hoc (usuários são 
especialistas no seu negócio e não em tecnologia); 

 Decisões tomadas rapidamente e corretamente usando todo dado disponível; 

À medida que a quantidade de dados aumenta, não são afetados o tempo de resposta e a 
habilidade de compreender o seu conteúdo. 

Em uma livre tradução, define-se virtualização como uma biblioteca ou metodologia de 
divisão de recursos de um computador por meio de múltiplos ambientes de execuções, 
pela aplicação de um ou mais conceitos ou tecnologias como particionamento de hardware 
e software, compartilhamento de tempo, simulação parcial ou completa da máquina, 
emulação, qualidade de serviço, entre outros. 



Este termo pode significar diferentes tipos de entendimento, mas atualmente seu grande 
foco é a virtualização de servidores visando a uma utilização mais eficiente, em busca de 
um maior retorno no investimento feito no hardware, cujo termo referido a essas ações é a 
consolidação de servidores, como mostrado na Figura 15 – Exemplo de consolidação de 
servidores. Por meio de uma melhor distribuição dos recursos computacionais é possível 
atingir um nível maior de trabalho efetuado pelo mesmo hardware [Ref 20]. 

 

 

Figura 15 – Exemplo de consolidação de servidores 

A virtualização poderá ser aplicada visando à otimização de recursos de infraestrutura, tais 
como racks e servidores utilizados, fazendo assim um link com a sustentabilidade aportada 
pela TI verde, salvaguardando um ponto único de falha dessa tecnologia que é a eventual 
queima de chassi (a ser evitada).   

1.8.1.1 Tipos de virtualização 

A implantação de máquinas virtuais pode ser feita de dois modos: Máquina Virtual de 
Processo ou Monitor de Máquina Virtual, também conhecido como hypervisor. 

Máquina Virtual de Processo cria um ambiente de execução para outras aplicações, e 
pode gerar um conjunto de instruções que são interpretadas para criação de instruções 
não privilegiadas, chamadas de sistemas e APIs de bibliotecas que correspondem à ação 
abstrata desejada. 

Monitor de Máquinas Virtuais, ou hypervisor, é uma camada de software entre o hardware 
e o sistema operacional, que oferece uma cópia virtual do hardware, incluindo modos de 
acesso, interrupções, dispositivos de E/S, entre outros. 

Uma das diferenças entre os modos de implantação está na forma em que são 
executados. O hypervisor estará sempre presente enquanto o computador estiver ligado, 
enquanto, a Máquina Virtual de Processo só existirá enquanto o processo correspondente 
a ela estiver em execução. 



1.8.1.1.1 Exemplos de utilização 

Fica evidente que o objetivo principal da virtualização é a consolidação de servidores, mas 
é possível aplicar seu uso de várias formas e em diversas áreas, principalmente em alguns 
cenários práticos, como: 

 Ensino: ambientes virtuais podem ser criados e testados sem comprometer a 
estrutura computacional existente; 

 Honeypots: são máquinas colocadas intencionalmente na Internet sem nenhum tipo 
de proteção, como antivírus e firewall, para que elas possam ser atacadas por 
crackers com o objetivo de monitorar o ataque e suas formas. Quando um honeypot 
é comprometido, pode ser substituído facilmente por outro, em alguns casos 
apenas restaurando a máquina virtual a um momento anterior. A grande vantagem 
de sua utilização é a de não comprometer a rede real; 

 Consolidação de servidores: consiste em centralizar ou diminuir o número de 
equipamentos e de aplicações instaladas em cada um dos servidores da 
organização, com o objetivo de aumentar a produtividade da infraestrutura, 
melhorar o gerenciamento do ambiente, aumentar a segurança, diminuir a 
manutenção e economizar em recursos humanos, físicos e financeiros. Esta é uma 
utilização mais aplicada como estratégia para crescimento de Data Center; 

 Consolidação de aplicações: possibilidade de virtualizar o hardware para o qual 
essas aplicações foram projetadas, podendo reunir em um único computador todas 
as aplicações legadas; 

 Sandboxing: provimento de ambiente seguro e isolado para execução de 
aplicações não confiáveis; 

 Disponibilidade: é possível ter ambientes com múltiplas execuções simultâneas 
aumentando a disponibilidade dos recursos oferecidos pela rede, como sistemas 
operacionais e outros serviços; 

 Migração de software: facilita o processo de testes antes de colocar o software em 
produção, dessa forma, reduz-se o impacto sobre as migrações de software; 

 Testes e medições: é possível criar cenários virtuais que, são difíceis de reproduzir 
em máquinas reais facilitando testes sobre determinadas soluções. 

 

1.9 Cloud Computing 

Cloud Computing ou Computação em Nuvem se refere, essencialmente, à ideia de se 
utilizar, em qualquer lugar e independente de plataforma, as mais variadas aplicações por 
meio da Internet, com a mesma facilidade de tê-las instaladas em nossos próprios 
computadores. 

A evolução constante da tecnologia computacional e das telecomunicações está fazendo 
com que o acesso à Internet se torne cada vez mais amplo, rápido e possivelmente, em 
breve, pagando-se muito pouco, como já ocorre em países mais desenvolvidos [Ref 9]. 
Este cenário cria a situação perfeita para a popularização da Cloud Computing. 

Com a Cloud Computing, muitos aplicativos, assim como arquivos e outros dados 
relacionados, não precisam mais estar instalados ou armazenados no computador do 
usuário ou em um servidor próximo. Este conteúdo passa a ficar disponível na "nuvem", ou 



seja, na Internet. Ao fornecedor da aplicação cabem todas as tarefas de desenvolvimento, 
armazenamento, manutenção, atualização, backup, escalonamento, entre outros. 

Independente da aplicação, com a Cloud Computing o usuário não necessita conhecer 
toda a estrutura que há por trás, ou seja, ele não precisa saber quantos servidores 
executam determinada ferramenta, quais as configurações de hardware utilizadas, como o 
escalonamento é feito, onde é a localização física do Data Center. 

Relacionado bem próximo ao conceito de Cloud Computing está o de Software as a 
Service (SaaS) ou Software como Serviço. Em sua essência, trata-se de uma forma de 
trabalho onde o software é oferecido como serviço, assim, o usuário não precisa adquirir 
licenças de uso para instalação ou mesmo comprar computadores ou servidores para 
executá-lo. 

Há também conceitos derivados, utilizados por algumas companhias para diferenciar os 
seus serviços, entre eles: 

 Platform as a Service (PaaS): Plataforma como Serviço. Trata-se de um tipo de 
solução mais amplo para determinadas aplicações, incluindo os recursos 
necessários à operação, como armazenamento, banco de dados, escalabilidade, 
suporte a linguagens de programação, segurança entre outros; 

 Database as a Service (DaaS): Banco de Dados com Serviço. Esta modalidade é 
direcionada ao fornecimento de serviços para armazenamento e acesso de 
volumes de dados. A vantagem aqui é que o detentor da aplicação conta com maior 
flexibilidade para expandir o banco de dados, compartilhar as informações com 
outros sistemas, facilitar o acesso remoto por usuários autorizados, entre outros; 

 Infrastructure as a Service (IaaS): Infraestrutura como Serviço. Similar com o 
conceito de PaaS, no entanto o foco é a utilização de uma estrutura de hardware ou 
de máquinas virtuais, possibilitando o usuário acessar recursos do sistema 
operacional; 

 Testing as a Service (TaaS): Realização de testes/ensaios como Serviço. Oferece 
um ambiente apropriado para que o usuário possa testar aplicações e sistemas de 
maneira remota, simulando o comportamento destes em nível de execução. 

 

1.10 Analytics Technologies 

Tecnologias analíticas são denominadas tecnologias habilitadoras para transformar 
grandes quantidades de dados digitais em insights significativos que trazem soluções de 
valor agregado. Os governos estão cada vez mais colaborando com várias partes 
interessadas externas, a transição do seu papel de um provedor de solução para um 
facilitador e recrutador [Ref 3]. 

Essa tecnologia habilitadora, quando utilizada, pode melhorar a qualidade e eficiência dos 
serviços públicos, pois a explosão de dispositivos móveis, proeminência dos sites de redes 
sociais, oportunidades para a utilização de ferramentas de análise de decisão baseada em 
fatos e computação em nuvem para serviços on-demand, proveem volume de informações, 
simplificando-as para apoio à tomada de decisões. 

Segundo estimativas[Ref 3], no ano 2020, 90 zettabytes (1 trilhão de gigabytes) de 
informações serão criadas a cada ano, 50 vezes mais do que uma década antes. Para seja 
possível transformar altos volumes de informações em entendimentos significativos, as 



organizações têm enfrentado desafios. Investem em talentos humanos como Data Scientits 
e ferramentas de apoio para essas análises.  

 

1.11 IoT – Internet das Coisas 

O termo Internet das Coisas é utilizado para definir a transformação de uma informação de 
um sensor ser entendida por um computador sem auxílio da intervenção humana. 

Com a evolução radical da Internet, atualmente não abrange apenas um sensor num 
ambiente físico a ser interpretado, mas também usar padrões da Internet para prover 
serviços de transferência de informações, analises, aplicações e comunicações. 

Podem ser habilitados vários tipos de dispositivos por diversas tecnologias. Seja por 
tecnologia sem fio, radio frequência, Wi-Fi, serviços de dados e telefonia. 

Um ambiente inteligente pode utilizar tecnologias de informação e comunicação para fazer 
o componentes e serviços de infraestrutura crítica, administração municipal, educação, 
saúde, segurança pública, bens imobiliários, transporte e utilitários mais conscientes, 
interativos e eficientes[Ref 12]. 

 

 

Figura 16 – IoT - usuários finais e áreas de aplicação com base em dados [Ref 12] 

 



1.12 Ensino à Distância 

O ambiente de ensino à distância está fundamentado na arquitetura básica em que o 
elemento central é a ferramenta que disponibiliza atividades. Isto vem ao encontro do 
pressuposto de que o aprendizado de conceitos de qualquer domínio do conhecimento é 
feito a partir da resolução de problemas, com o subsídio de diferentes materiais como 
textos, software e instruções de uso que podem ser colocados para o aluno por meio de 
ferramentas como: Material de Apoio, Leituras, Perguntas Frequentes etc. 

Em todas as ações, a distância é comprovada a necessidade de se possibilitar intensa 
comunicação entre os participantes de um curso e ampla visibilidade dos trabalhos 
desenvolvidos. Por esta razão foi criado um amplo conjunto de ferramentas de 
comunicação que engloba: Correio Eletrônico, Grupos de Discussão, Mural, Portfólio, 
Diário de Bordo, Bate-papo e Webcasting. 

A utilização de ferramentas de sistema de Informação na educação tem sido apontada 
como um dos grandes fatores de evolução e democratização do conhecimento. Sua 
utilização tem sido potencializada através dos avanços nas telecomunicações, pelo uso da 
infraestrutura da Internet como elemento disseminador, tanto em ambientes delimitados 
pelas redes locais, como em redes de longa distância. 

A infraestrutura de TIC é fundamental para que este conjunto de ferramentas possa de 
forma integrada propiciar o ambiente de ensino à distância de forma eficiente. 

 

1.13 Alta disponibilidade 

A concepção de Data Center é a evolução do conceito de CPD (Centro de Processamento 
de Dados), ou seja, um centro dotado de todos os recursos e infraestrutura necessária 
para garantir a integridade e disponibilidade dos dados, sistemas e equipamentos nas mais 
adversas circunstâncias. 

Basicamente Data Center é uma modalidade de serviço que oferece recursos de 
processamento e armazenamento de dados em larga escala, proporcionando que 
organizações de diferentes portes possam ter ao seu alcance uma estrutura de grande 
capacidade e flexibilidade com alta segurança e recursos humanos devidamente 
capacitados para cuidar do armazenamento das informações. 

A finalidade principal do Data Center é hospedar as aplicações que sejam de missão crítica 
para a organização. Normalmente as aplicações são compostas de vários módulos (banco 
de dados, servidores de arquivos, servidores Web etc.). 

Alta disponibilidade pode ser expressa como o grau em que um sistema se encontra 
operacional e acessível quando requisitado para utilização. 

Os sistemas podem se tornar indisponíveis por múltiplas razões, boa parte previsíveis, 
porém, em algumas situações, não previsíveis. 

Normalmente fazem parte do primeiro grupo, têm razões previsíveis, as manutenções 
programadas, no segundo grupo estão os eventos normalmente ligados a: operação 
inadequada, ausência de procedimentos, erro humano etc. 

A alta disponibilidade se dá por um conjunto de soluções integradas e inclui conceitos 
descritos neste relatório como Virtualização de servidores e cloud computing.  Exemplo de 
conjunto de soluções integradas para prover alta disponibilidade: 



 Redundância física ou virtual de servidores, aplicações e Data Center; 

 Sistemas eficientes de UPS (Uninterruptible Power systems) alimentados por 
Geradores; 

 Fontes redundantes de energia (Entrada redundante por subestações separadas);  

 Redundância de links WAN;  

 Load Balance (NLB) e clusters. 

É natural que se pretenda manter os níveis mais altos de disponibilidade na escolha de um 
serviço de Datacenter, porém os custos que essa decisão pode implicar, muitas vezes 
podem não justificar os benefícios. 
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