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1 Resumo 

Este relatório contém o Modelo de Arquitetura Tecnológica proposto, com base em 
melhores práticas, e associado à estrutura existente no Estado de Minas Gerais ou aos 
processos necessários para suportar a realização dos projetos do PDTIC conforme Plano 
de Projeto.  

Entende-se por Modelo de Arquitetura Tecnológica para o Estado de Minas Gerais, a 
organização do conjunto previsto de elementos de infraestrutura computacional e de 
telecomunicações, aplicações, dados, segurança da informação, integrações e processos 
que compõem a TIC dos órgãos do Estado e, também, dos elementos mínimos 
necessários para operação desses mesmos órgãos no dia-a-dia. 

Trata-se de mapeamento em camadas da tecnologia necessário ao atendimento dos 
objetivos estratégicos e corporativos do Estado de Minas Gerais. 
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2 Glossário 

APO – Align, Plan and Organize (Alinhar, Planejar e Organizar), um dos domínios do 
COBIT 5 

BAI  – Build, Acquire and Implement (Construir, Adquirir e Implementar), um dos domínios 
do COBIT 5 

BSC – Balanced Scorecard (metodologia de medição e gestão de desempenho) 

CGTIC - Comitê de Gestão Estratégica de Tecnologia da Informação e Comunicação do 
Governo do Estado de Minas Gerais 

CETIC – Comitê executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação  

COBIT - Control Objectives for Information and related Technology (Modelo de Corporativo 
para Governança e Gestão de Tecnologia da Informação) 

ITIL – Information Technology Infrastructure Library (conjunto de boas práticas para o 
Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação) 

MEA – Monitor, Evaluate and Assess (Monitorar, Avaliar e Analisar), um dos domínios do 
COBIT 5 

PDTIC - Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 

PMDI – Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 

TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação 

TOGAF - The Open Group Architecture Framework 
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3 Introdução 

O objetivo deste relatório é apresentar um modelo de arquitetura tecnológica para o Estado 
de Minas Gerais. O modelo de arquitetura tecnológica proposto é compatível com a 
estrutura de Arquitetura Corporativa do TOGAF 9.1, e observa as melhores práticas 
preconizadas pelo ITIL V3, bem como os conceitos de governança previstos no COBIT 5, 
buscando contemplar, de forma genérica e abrangente, os elementos de TIC 
possivelmente necessários para a boa execução dos serviços de TIC do Estado de Minas 
Gerais. 

Para tanto, considera os Relatórios de “Diagnóstico do modelo atual de TIC” - 
PD.33.10.83A.0204A/RT-05-AA ao PD.33.10.83A.0204A/RT-39-AA, os relatórios de 
“Bechmarking do modelo atual de TIC” - PD.33.10.83A.0204A/RT-40-AA ao 
PD.33.10.83A.0204A/RT-74-AA além dos relatórios referentes ao “Resumo executivo das 
estratégias de negócio do Governo e as implicações para a TIC” - 
PD.33.10.83A.0204A/RT-03-AB e, ainda, o Relatório “Lista dos princípios e diretrizes 
estratégicos norteadores do PDTIC” - PD.33.10.83A.0204A/RT-04-AB. 

Este relatório apresenta os conceitos gerais de Arquitetura Tecnológica, COBIT e ITIL V3 
considerados necessários para compreensão e melhor aplicação dos modelos que são 
apresentados para o Estado, bem como para associação dos processos necessários à 
estrutura organizacional sob a responsabilidade da SEPLAG e PRODEMGE. 
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4 Arquitetura Tecnológica 

Conforme definição da norma ISO/IEC 42010 de 2011: “Arquitetura é a organização 
fundamental de um sistema, composta pelos seus componentes, pela relação entre esses 
componentes entre si e com o ambiente, e pelos princípios que regem o seu projeto e 
evolução.“ 

O TOGAF, referência de melhores práticas para Tecnologia da Informação, representa a 
Arquitetura Corporativa como na Figura 1, que segue. Nessa figura, a Arquitetura 
Tecnológica vista no retângulo tracejado está restrita à dimensão de infraestrutura, 
identificando as camadas Plataforma de Serviços, Componentes Lógicos da Tecnologia e 
Componentes Físicos da Tecnologia. Para este relatório, no entanto, todo o retângulo 
tracejado, incluindo a Arquitetura de Sistemas e Dados, compõe o Modelo de Arquitetura 
Tecnológica. 

  

 

 

 

Figura 1 – Metamodelo do Conteúdo de Arquitetura Co rporativa 
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Para mostrar de forma simplificada a Arquitetura de TIC, incluindo a arquitetura de 
Sistemas e Dados, segue a Figura 2, com os seguintes componentes: 

• Arquitetura de Sistemas e de Dados, que opera sobre uma camada de 
infraestrutura; 

• Infraestrutura de Tecnologia da Informação e de Telecomunicações, que é a 
camada dos elementos físicos de TIC; 

• Gestão de TIC, que se aplica a todas as camadas da Arquitetura Tecnológica, 
governando possíveis alterações necessárias e implantação de novos projetos e 
promovendo o seu melhor desempenho e a sua integração; 

• Segurança da Informação, que se aplica a todas as camadas da arquitetura de 
tecnológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O usuário, na Figura 2, representa a camada da Arquitetura de Negócios da Figura 3, que 
interage com o ambiente interno, incluindo a Arquitetura Tecnológica e a de Sistemas e 
Dados, e com o ambiente externo, onde estão os clientes.  Usuários e clientes não 
requerem servidores, software etc., eles requerem serviços.   

Serviço é a melhor forma de encaminhar as necessidades dos usuários. Os serviços são 
determinados e moldados na Arquitetura Tecnológica conforme as necessidades do 
negócio.  Os serviços dependem de relacionamentos e de integrações entre os elementos 
das camadas da arquitetura de TIC, e são vistos como uma coisa única pelo cliente ou 
pelo usuário do serviço. 

Ainda, por definição, para ser uma arquitetura, essas estruturas têm associado a si um 
conjunto de princípios que permitem direcionar as decisões que afetam a arquitetura de 
TIC. A solidez das estratégias se dá pela construção de um alicerce que inclui: Modelo 
Operacional, Arquitetura de TIC e o Modelo de envolvimento da TIC a saber: 

Figura 2 – Modelo de Arquitetura Tecnológica ou de TIC 
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•  Modelo Operacional: 

O modelo operacional é o nível necessário de integração e padronização de 
processos de negócio para oferecer bens e serviços aos clientes. Os níveis de 
integração entre os processos de negócio se dão de maneira diferente de acordo 
com o órgão. A integração permite o processamento generalizado e uma face única 
para o usuário mas exige uma compreensão comum dos dados por parte das várias 
unidades ou secretarias do Governo. A alta administração deve decidir qual o nível 
apropriado de padronização dos processos de TIC e de negócio (ou seja, a 
extensão em que as Unidades Operacionais desempenharão os processos da 
mesma forma). A padronização de processos gera aumento na eficiência 
operacional e oportunidades de customizar os serviços oferecidos pela TIC ao 
cliente final. Para que o modelo operacional seja efetivo, é exigido o 
comprometimento da alta direção. 

• Arquitetura Empresarial e de TIC 

Arquitetura empresarial é a lógica organizacional dos processos de negócio e da 
infraestrutura de TIC, refletindo os requisitos de integração e padronização do 
modelo organizacional da empresa. A arquitetura empresarial proporciona a visão 
de longo prazo dos processos, sistemas e tecnologia.de modo que os projetos 
possam tornar-se capacidade – e não simplesmente atender as demandas às quais 
foram requisitos.  

• Modelo de envolvimento da TIC 

O modelo de envolvimento da TIC é o sistema de mecanismos da Governança que 
assegura que os projetos envolvendo o negócio e da TIC atinjam seus objetivos. A 
governança influencia nas tomadas de decisão, assim como direciona os projetos 
para o alinhamento com a arquitetura definida como sendo corporativa. Para isso, o 
modelo estabelece vínculos entre as decisões de TIC (no nível sênior), como a 
priorização de projetos e as decisões de implementação ou não de novos projetos. 
Entre os aspectos de governança de TIC necessários para garantir a fluência dos 
projetos e aprovações destaca-se o modelo de relacionamento com clientes e 
projetos apresentado no Relatório de Detalhamento dos Processos de 
Relacionamento com Clientes e Fornecedores, Gestão de Portfólio de Projetos e 
Demandas[REF 9]. 

Assim, sugere-se, um conjunto de princípios de arquitetura [REF 1] para orientar as 
decisões que afetem a TIC para a realização das ações derivadas do PDTIC do Estado de 
Minas Gerais.  

Detalhando o modelo simplificado de Arquitetura Tecnológica ou de TIC apresentado, 
segue um modelo de Arquitetura Corporativa aplicado à realização dos Projetos do PDTIC, 
na Figura 3. 

Os usuários da Figura 2 são abertos na Figura 3 como processos de negócios. Os 
processos de negócios lideram todos os processos da arquitetura tecnológica, em qualquer 
dos órgãos, são representadas nesse modelo os 3 (três) ambientes considerados para a 
Arquitetura de TIC do Estado de Minas Gerais. Tanto os processos de negócios como os 
de Gestão de TIC, de Segurança de Informação e de Monitoração sofrem alterações nos 
processos de Desenvolvimento, Homologação e Produção. 
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Os Processos de Negócios  identificados na Figura 3 são extraídos do PMDI e 
evidenciados no relatório de Modelo Corporativo Proposto de Arquitetura Tecnológica para 
o Governo do Estado[REF 4] e Lista de Princípios e diretrizes estratégicos norteadores do 
PDTIC [REF 5], sob a responsabilidade de áreas definidas na estrutura organizacional do 
Estado de Minas Gerais e com abrangência sobre todos os órgãos, dentre os quais 
destacam-se suas definições norteadoras [REF 5]: 

• Estratégico/Políticas TIC [REF 5]: 

o  Planejar e controlar as ações de TIC; 
o  Racionalizar a utilização de recursos de TIC; 
o Integrar e permitir a interoperabilidade dos serviços, processos e 

aplicações; 
o Padronizar os aspectos técnicos de seus serviços, processos, 

aplicações e dados; 
o Assegurar a transparência das ações governamentais por meio da 

utilização de recursos de TIC; 
o Estabelecer as diretrizes estratégicas de planejamento, organização e 

execução das atividades e recursos de tecnologia da informação e 
comunicação;  

o Coordenar a elaboração e a revisão das políticas de tecnologias da 
informação e comunicação;  

o Orientar o planejamento da evolução de tecnologia da informação e 
comunicação, em termos de sua arquitetura tecnológica e informacional, 

Figura 3 – Camadas de Arquitetura 
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por meio da elaboração e aprovação de planos diretores de tecnologia 
da informação e comunicação; 

o Estabelecer as normas gerais relativas às aquisições, contratações e à 
utilização de tecnologia da informação e comunicação;  

o Aprovar os planos gerais de TIC dos órgãos e entidades que compõem a 
Administração Pública Estadual;  

o Aprovar as aquisições de bens e serviços cujos valores sejam superiores 
ao limite de referência estipulado por deliberação do comitê;  

• Pessoas [REF 5]:  

o Assegurar a preparação e a adequação de Recursos Humanos de TIC, 
considerando as competências e habilidades necessárias à Gestão de 
Tecnologia de Informação e Comunicação, tanto no âmbito corporativo 
quanto no de suas unidades.  

• Financeiro/Orçamento [REF 5] : 

o Padronizar, para fins orçamentários, os elementos de despesa relativos 
à TIC; 

o Exigir estimativas de investimento, bem como seu custo anual de 
operação e manutenção para todo projeto de TIC; 

o Realizar análise técnica previamente, para a aprovação no orçamento do 
Estado, de todas as ações que impliquem em investimento e/ou custeio 
em TIC cujos valores sejam superiores ao limite de referência estipulado 
pelo Estado. 

• Prospecção e Padrões [REF 5]: 

o Prospectar novas tecnologias; 
o Adotar padrões técnicos de TIC e plataformas tecnológicas de hardware 

e software adequadas para a prestação de serviços públicos; 
o Interagir e integrar-se com universidades e centros de pesquisa para o 

desenvolvimento de tecnologias e padrões técnicos de TIC. 

• Compras e Contratos [REF 5]:   

o Padronização procedimentos para a aquisição de bens e serviços e para 
a gestão de contratos de TIC;  

o Realizar análise técnica prévia para a aprovação das compras de bens e 
serviços de TIC cujos valores sejam superiores ao limite de referência 
estipulado por deliberação do Comitê de Gestão Estratégica de 
Tecnologia da Informação e Comunicação do Governo do Estado de 
Minas Gerais – CGTIC. 

• Governança de TIC [REF 5]:   

o Institucionalizar processos decisórios de Governança de TIC para 
garantir a coordenação de ações de TIC e a atualização das políticas. 

• Cultura Digital [REF 5]: 
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o Promover a inclusão digital no Estado de Minas Gerais; 

o Prover condições de acesso à internet em banda larga; 

o Articular ações de infraestrutura com ações de formação e provimento 
de serviços. 

• Canais eletrônicos [REF 5]: 

o Aprimorar o relacionamento entre Estado e cidadão; 

o Melhorar o atendimento; 

o Facilitar o acesso a serviços; 

o Criar uma identidade visual para os serviços mobile do Estado;  

o Entre os diversos desafios desta empreitada, destaca-se a diversificação 
da legislação municipal e a demanda por alto conhecimento técnico. 

• Sistemas Corporativos [REF 5]: 

Embora não faça parte especificamente das listas de princípios norteadores do 
PDTIC, encontra-se no Programa 219 – “Gestão e manutenção dos sistemas 
Corporativos do Estado” como uma necessidade identificada no tocante à 
consolidação de Sistemas e visa: 

o Facilitar o acesso aos serviços; 

o Diminuir a quantidade de consultas à bancos de dados diferentes; 

o Diminuir os recursos de infraestrutura; 

o Minimizar a complexidade das integrações de sistema atualmente 
exigidas devido à grande gama de sistemas proprietários. 

Os processos de Segurança da Informação  são representados por uma vertical que se 
insere em todas as camadas da arquitetura de TIC, conforme normatizado pela ISO27000, 
e que tratam de: 

• Confidencialidade: assegurar que a informação é acessível somente a quem 
está autorizado; 

• Disponibilidade: assegurar o acesso autorizado à informação; 

• Integridade: assegurar a exatidão e a completeza da informação; 

• Autenticidade: assegurar a identificação e origem da informação; 

• Irretratabilidade: assegurar a autoria da informação em relação a uma transação 
executada; e,  
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• Privacidade da informação: assegurar que dados pessoais não sejam 
divulgados sem conhecimento do proprietário. 

A vertical do lado direito diz respeito à Monitoração  e avaliação periódica dos processos 
de TIC para os serviços entregues aos usuários, de forma integrada, isto é, quanto às 
necessidades do negócio.  Para isso, compilam-se indicadores de desempenho de todos 
os processos e elementos da arquitetura de TIC individuais envolvidos na realização do 
serviço e direciona para o gerenciamento de desempenho. O monitoramento dos controles 
internos controla a conformidade aos requisitos externos e provê governança, conforme 
recomendado pelo COBIT 5.  A responsabilidade sobre a Monitoração é dos órgãos 
individualmente ou, nos casos de hosting, da PRODEMGE, que devem deliberar sobre a 
composição e obtenção dos resultados dos indicadores, comunicando informações 
relevantes ao CETIC nas reuniões pré-estabelecidas:  

Os processos de TI  são representados na horizontal, atravessando as 3 dimensões dos 
ambientes de TIC e agrupados conforme aspectos associados com as melhores práticas. 
Todos esses processos tratam a realização de atividades para a operação dos sistemas e 
da infraestrutura dos órgãos do Estado de Minas Gerais: 

• A Governança de TI  representa os processos de gerenciamento de TI quanto a 
EDM - Domínio Avaliar, Orientar e Monitorar, APO - Domínio Alinhar, Planejar e 
Organizar, DSS - Domínio Construir, Adquirir e Implementar e, MEA - Domínio 
Monitorar, Avaliar e Analisar, conforme mapeados no COBIT 5 e avaliado nos 
relatórios de Bechmarking do modelo atual de TIC - PD.33.10.83A.0204A/RT-40-AA 
ao PD.33.10.83A.0204A/RT-74-AA. 

A apresentação dos dados consolidados por domínio por Secretaria encontra-se no 
relatório Modelo Proposto de Governança e Gestão de TIC [REF 10] - 
PD.33.10.83A.0204B/RT-37-AA, assim como os passos para atingir a maturidade 
desejada na gestão. 

 
A responsabilidade sobre a Governança de TI no seu nível mais alto está atribuída 
à SEPLAG e ao CETIC de acordo com a resolução SEPLAG N° 29, de 14 Julho de 
2015. .  
As ações de Governança de TIC, sob a responsabilidade da SEPLAG, devem 
abranger os vários processos acima mencionados (EDM,APO, BAI, DSS e MEA), 
bem como a governança da Arquitetura.  

• A Gestão de Arquitetura  representa os processos necessários à organização, 
evolução e manutenção da Arquitetura, para os quais a referência é a metodologia 
prevista no TOGAF 9.1.  Este modelo de arquitetura tecnológica e a Planilha de 
Gerenciamento de Requisitos [REF 2] são elementos de Arquitetura a serem 
evoluídos. 
A responsabilidade sobre Gestão de Arquitetura no seu nível mais alto não é, 
atualmente, atribuída a um órgão específico, sendo necessária esta definição para 
a garantia da efetividade da arquitetura. 

• Os processos de gerenciamento de serviços , conforme modelados no ITIL V3, 
seguem o conceito de Ciclo de Vida de Serviço, dividido em 4 fases e o 
acompanhamento de todas as fases para a Melhoria Contínua de Serviços. As 
fases e o acompanhamento são realizados por um conjunto de processos 
mostrados na Figura 3, quais sejam:  
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o Estratégia de Serviços , realizada por processos de Gerenciamento de 
Demanda, Gerenciamento de Portfolio e Gerenciamento Financeiro; 
 
Esta fase trata de políticas e objetivos; provê e conceitua um conjunto de 
serviços que ajuda o negócio a alcançar seus objetivos. É aqui que são 
tomadas as decisões estratégicas relacionadas aos serviços que vão ser 
desenvolvidos. 
 
Há uma iniciativa de gerir as demandas de TIC por meio do formulário 
disponível no site da Secretaria de planejamento e visa atender ao disposto 
na Deliberação nº 003/2015 do Comitê de Gestão Estratégica de Tecnologia da 
Informação e Comunicação, que regulamenta os procedimentos operacionais a 
serem seguidos por todos os órgãos e entidades da Administração Pública 
Estadual, para fins de análise e aprovação prévia das demandas de uso de TIC. 

o Desenho de Serviços  ou Projeto de Serviços, realizado por processos de 
Gerenciamento de Nível de Serviço, Gerenciamento de Catálogo de Serviço, 
Gerenciamento de Disponibilidade, Gerenciamento da Capacidade, 
Gerenciamento de Segurança da Informação, Gerenciamento de Continuidade 
de Serviço de TI, Gerenciamento de Fornecedor. Atualmente este 
gerenciamento é feito sob demanda por cada gestor de TIC dos órgãos, 
conforme sua maturidade de processos de TIC [REF 7]. Estes processos devem 
ser modelados e entregues aos órgãos como forma de padronização. 
 

o Transição de Serviços , realizada por processos de Planejamento e Suporte à 
Transição, Teste e Validação de Serviço, Avaliação do Serviço, Gerenciamento 
de Mudança, Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviço, 
Gerenciamento de Liberação. Estes processos devem ser modelados e 
entregues aos órgãos como forma de padronização.  
 

o Operação de Serviços , realizada por processos de Gerenciamento de Evento, 
Gerenciamento de Incidentes, Gerenciamento de Problema, Gerenciamento de 
Acesso, e, Execução de Requisição, alguns dos quais executados pela Função 
Central de Serviços. Outras funções associadas com a operação de serviços 
são: Gerenciamento Técnico  (habilidades de suporte e serviços de TI e para o 
gerenciamento da infraestrutura de TI), Gerenciamento de Operação  (gestão 
contínua e manutenção de infraestrutura de TI), Gerenciamento de Aplicação , 
durante seu ciclo de vida. Atualmente estes processos não possuem 
modelagem mínima para o Estado. São executados e monitorados pelo Gestor 
de TIC do órgão. Os Modelos que devem ser previamente avaliados e 
observados para construção de um modelo único são: da Secretaria de 
Fazenda e da Fundação Hemominas. Há também o modelo de operações de 
Serviço executado pela PRODEMGE que, embora não faça parte deste projeto, 
é bem definido e documentado, podendo ser utilizado como referência. 
 

• Melhoria Contínua de Serviço , realizada por processos de Medição de 
Serviço, com acompanhamento de indicadores de desempenho para promover 
melhoria em todo o ciclo do serviço, combinando as medidas individuais e 
provendo uma visão da realidade do serviço para atender a visão do negócio. 
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Não há, atualmente, um processo padrão mínimo adotado para o Estado de 
Minas Gerais. Como exemplo de processos a serem utilizados neste quesito 
citam-se os processos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e o 
Hemominas como possíveis referências de boas práticas. 

Na Figura 4, são associadas às responsabilidades mencionadas nas descrições dos 
processos de TI às funções organizacionais previstas ou já definidas por decretos. 

 

 

 

Todo esse modelo de arquitetura corporativa e especialmente o de Arquitetura Tecnológica 
deve estar documentado num repositório de dados , para garantir a realização de 
qualquer atividade de recuperação de componentes de arquitetura, bem como para servir 
de base para as possíveis necessidades de mudança, ou qualquer outra de gerenciamento 
da Arquitetura, tal como a administração por um contratado.  

Vale ressaltar a importância do Estado de Minas Gerais em definir um responsável pela 
manutenção da Arquitetura e sua evolução. Atualmente, este responsável não é definido 
ou conhecido no Estado de Minas Gerais. 

Na Figura 5, a seguir, é apresentado um modelo de repositório completo, conforme o 
TOGAF 9.1. Os principais componentes de um Repositório de Arquitetura são os 
seguintes: 

• Metamodelo Arquitetural  descreve a aplicação adaptada organizacionalmente de 
uma estrutura de arquitetura, incluindo um metamodelo para conteúdo de 
arquitetura.  

Figura 4 – Camadas de Arquitetura e a o Estado de M inas Gerais 
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• Capacidade de Arquitetura  define os parâmetros e processos que suportam 
governança do Repositório de Arquitetura. 

• Panorama de Arquitetura  mostra uma visão de arquitetura dos blocos de 
construção que estão em uso na organização hoje (por exemplo, uma lista de 
aplicações vivas). O panorama passa pelos vários níveis de abstração para se 
adequar a diferentes objetivos de arquitetura. 

• Base de Informação Padrão  (SIB-Standard Information Base) captura os padrões 
que devem ser atendidos por novas arquiteturas, que podem incluir padrões de 
indústria, produtos selecionados e serviços dos fornecedores, ou serviços 
compartilhados distribuídos na organização.  

• Biblioteca de Referência  fornece orientações, templates, padrões e outras formas 
de material de referência que podem ser implantados para acelerar a criação de 
novas arquiteturas para a empresa. 

• O Log de Governança  fornece um registro de atividade de governança na 
empresa. 
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Na Figura 6 são apresentados os elementos de arquitetura tecnológica. Desse modelo 
constam padrões e informações da arquitetura e de seus elementos constituintes.  Esse 
modelo deve contemplar os entregáveis dos vários projetos de TIC, seus artefatos e blocos 
de construção. 

• Artefato  – Um produto de trabalho arquitetural mais granular relacionado a um 
ponto de vista específico; exemplos: catálogos, matrizes, diagramas, tais como o 
catálogo de serviços do help desk. 

• Entregável  – Um produto de trabalho que é contratualmente especificado, revisado 
formalmente, aceito e assinado pelas partes interessadas. 

• Bloco de Construção  – Um componente (potencialmente re-usável) de negócio, TI 
ou arquitetural. 

Figura 5 - Modelo de repositório completo de arquit etura 
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O repositório de Arquitetura de TIC do Estado de Minas deve manter os artefatos e 
entregáveis que seguem listados, a título de exemplo, devendo essa lista ser ampliada 
para incluir artefatos associados com as necessidades do negócio / serviços de TIC: 

• Catálogo de Requisitos, tais como Catálogo de Requisitos dos projetos das 
Secretarias e dos demais Stakeholders; 

• Catálogo de Projetos de TIC; 

• Visões de Arquitetura da TIC do Estado de Minas Gerais, possíveis centralizações 
e Arquitetura de Secretarias; 

O TOGAF 9.1 indica a lista de artefatos que segue como artefatos centrais de arquitetura. 
Com base nesta lista, conforme as tabelas a, os artefatos para a TIC do Estado de Minas 
Gerais devem ser elaborados, requeridos e atualizados / mantidos no decorrer dos projetos 
de TIC.  

 

 

Figura 6 – Elementos de arquitetura tecnológica 
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Tabela 1 – Artefatos Centrais – Visão e Negócios 

Artefatos Centrais Descrição Metamodelo

Catálogo de Princípios
Princípios do negócio e princípios de arquitetura:  usados para avaliações e tomada de 
decisões de arquitetura e também  como ferramenta para assistir na governança 
arquitetural das iniciativas de mudança.    

. Princípio

Matriz de Mapa de Stakeholders
Identificar os stakeholders  para engajamento com a arquitetura, suas influências sobre o 
engajamento, e suas questões, expectativas e preocupações que devem ser tratadas pelo 
framework  de arquitetura. 

. Nenhum

Diagrama de Cadeia de Valor
Visão de orientação de alto nível de uma empresa e como ela interage com o mundo  
externo. 

Diagrama de Conceito de 
Solução

Orientação de alto nível da solução, isto é, esboço da solução esperada no princípio do 
engajamento do projeto de arquitetura;
 pode incorporar objetivos chave, requisitos e restrições ao engajamento e também 
ressaltar áreas de trabalho a serem investigadas em mais detalhes com modelamento de 
arquitetura formal.

Catálogo de Ator / Organização

Lista definitiva de todos os participantes que interagem com TI, incluindo usuários e 
proprietários de sistemas de TI. 
. Unidade organizacional
. Ator
. Locação ( pode ser incluída neste catálogo se um catálogo de Locação independente não 
é mantido)

. Unidade organizacional

. Ator

. Locação ( pode ser incluída neste catálogo se um 
catálogo de Locação independente não é mantido)

Catálogo de Papéis
Lista de todos os níveis ou zonas de autorização  definidos, entendidos e alinhados na 
organização e nas aplicações;

. Papel

Catálogo de Função / Serviço de 
Negócios

. Unidade Organizacional

. Função de Negócios

. Serviço de Negócios

. Serviço de Sistema de Informação ( pode opcionalmente ser incluído aqui)

. Unidade Organizacional

. Função de Negócios

. Serviço de Negócios

. Serviço de Sistema de Informação ( pode 
opcionalmente ser incluído aqui)

Matriz de Interação de Negócios

. Organização

. Função de negócios

. Serviço de Negócios

. Serviço de Negócios comunica com Relações de Serviço de negócios

. Serviço de negócios é dependente de relações de Serviço de Negócios

. Organização

. Função de negócios

. Serviço de Negócios

. Serviço de Negócios comunica com Relações de 
Serviço de negócios
. Serviço de negócios é dependente de relações de 
Serviço de Negócios

Matriz de Ator / Papel
. Ator
. Papel
. Relacionamentos "Ator desempenha Papel"

. Ator

. Papel

. Relacionamentos "Ator desempenha Papel"

Diagrama Footprint de Negócios
Ligações entre objetivos de negócios, unidades organizacionais, funções de negócios, e 
serviços, e mapeia essas funções aos componentes tecnicos: liga funções de unidade 
organizacional a serviços entregues.

Diagrama de Serviço / 
Informação de Negócios

Quais dados são consumidos ou produzidos por um serviço de negócios e podem também 
mostrar a fonte de informação.

Diagrama de Decomposição 
Funcional

Mostrar em uma página única as Capacidades de uma organização de uma perspectiva 
funcional e relevantes para a arquitetura.  
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Tabela 2 – Negócios e Dados 

Artefatos Centrais Descrição

Diagrama de Ciclo de Vida de 
produto

Para os produtos que devem ser acompanhados desde a produção até o descarte, tais 
como produtos que envolvem informações sensíveis: devem ter esse diagrama bem 
entendido desde a arquitetura de negócios, para assegurar rigor no projeto de controles, 
processos e procedimentos. Exemplo disso: cartões de identificação, credenciais de 
identificação etc.

Catálogo de Componente de 
Entidade / Dados de Dados

Identificar e manter uma lista de todos os dados na empresa, incluindo entidades de dados e 
também os componentes de dados onde entidades são armazenadas.
. Entidade de dados
. Componente de Dados Lógicos
. Componente de Dados Físicos 

Matriz de Função de Entidade / 
Negócios de Dados

Descrição do relacionamento entre entidades de dados e funções de negócios na empresa: 
. Entidade de Dados
. Função de Negócios
. Relacionamento de Entidade de Dados com Unidade Organizacional proprietária

Matriz de Sistema / Dados

Descrição do relacionamento entre sistemas (i.e, componentes de aplicação) e entidades de 
dados que são acessadas e atualizadas por eles. A matriz de Sistema / Dados é uma tabela 
bidimensional com Componente de Aplicação Lógica em um eixo e Entidade de Dados no 
outro eixo.

Diagrama de Classe Descrição do relacionamento entre entidades de dados críticos (ou classes) na empresa.

Diagrama de Disseminação de 
dados

Descrição do relacionamento entre entidade de dados, serviço de negócios e componentes 
de aplicação: como as entidades lógicas são realizadas fisicamente pelos componentes de 
aplicação.  Este diagrama pode incluir serviços; isto é, serviços encapsulam dados e eles 
residem em uma aplicação, ou serviços que residem sobre uma aplicação e acessam dados 
encapsulados dentro de uma aplicação.

 

Os artefatos centrais de negócios e dados listados nesta tabela, associados, deverão ser 
definidos a partir das recomendações para os projetos de TIC e das soluções de TIC que 
venham a ser fornecidas para atender os projetos de TIC. 

 



 
PD.33.10.83A.0204B/RT-42-AC FINAL 20 / 29 

 

 

Este relatório só deve ser reproduzido por inteiro. 

CPqD – Todos os direitos reservados. 

Tabela 3 – Artefatos Centrais – Aplicações 

Artefatos Centrais Descrição

Catálogo de Portfolio de Aplicação

Lista de todas as aplicações identificadas e mantidas na empresa. 
Registros e repositórios de aplicações existentes, tais como Gerenciador de Solução SAP e 
produtos do diretório de panorama de Sistema, também fornecem entrada neste catálogo a 
partir de uma perspectiva baseline e alvo.

Catálogo de Interface

Definição do escopo e documentação das interfaces entre aplicações:
. Componente de Aplicação Lógico
. Componente de Aplicação Físico
. Relacionamento Aplicação comunica com aplicação
Sistemas vão criar, ler, atualizar e deletar dados dentro de outros sistemas; isso será 
atingido por algum tipo de interface, seja via arquivo batch  que é carregado periodicamente, 
seja uma conexão direta com outra base de dados de sistema, ou via alguma forma de API 
ou serviço Web.

Matriz de Sistema / Organização 

Descrição do relacionamento entre sistemas (isto é, componentes de aplicação) e unidades 
organizacionais na empresa. 
Funções de negócios são realizadas por unidades organizacionais.  Algumas das funções e 
serviços realizados por essas unidades organizacionais serão suportados por sistemas de 
TI. 
Esta matriz é uma tabela bidimensional com o Componente de Aplicação Lógica / Física em 
um eixo e a Unidade Organizacional no outro eixo.
O relacionamento entre essas entidades é um composto de um numero de relacionamentos 
de metamodelos que precisam ser validados.

Matriz de Papéis / Sistema

Descrição do relacionamento entre sistemas ( isto é, componentes de aplicação) e os papéis 
de negócios que os usam na empresa.
Pessoas na organização interagem com sistemas. Durante esta interação, essas pessoas 
assumem papéis específicos para desempenhar uma tarefa; por exemplo, comprador de 
produto.
Esta é uma tabela bidimensional com Componente de Aplicação Lógica em um eixo e Papel 
no outro eixo. 
O relacionamento entre essas entidades é um composto de um numero de relacionamentos 
de metamodelos que precisam ser validados.

Matriz de Sistema / Função

Descrição de relacionamentos entre sistemas (isto é, componentes de aplicação) e funções 
de negócio na empresa.
Funções de negócio são realizadas por unidades organizacionais. Algumas das funções de 
negócios e serviços serão suportados por sistemas de TI. Esta matriz é uma tabela 
bidimensional com Componentes de Aplicação Lógica num eixo e Função no outro eixo.
Os relacionamento entre estas 2 entidades é um composto de um numero de 
relacionamentos de metamodelos que precisa ser validado.

Matriz de Interação de Aplicação

Descrição de relacionamentos de comunicações entre sistemas (isto é, componentes de 
aplicação), equivalente do Catálogo de Interface ou um diagrama de Comunicação de 
Aplicação.
A matriz de Interação de Aplicação é uma tabela bidimensional com Serviço de Aplicação, 
Componente de Aplicação Lógica, e Componente de Aplicação Física sobre ambos, as 
linhas e colunas da tabela.

Diagrama de Comunicação de 
Aplicação

Descrição de todos os modelos e mapeamentos relacionados entre aplicações na entidade 
do metamodelo: componentes de aplicação e  interfaces entre componentes. Interfaces 
podem ser associadas com entidades de dados onde apropriado.  Comunicação deve ser 
lógica e deve mostrar somente tecnologia intermediária onde é relevante arquiteturalmente.

Diagrama de Aplicação e de 
Locação de Usuário

Distribuição geográfica de aplicações, para mostrar onde aplicações são usadas pelo 
usuário final; a distribuição de onde a aplicação host  é executada e / ou entregue em 
cenários específicos de cliente; a distribuição de onde aplicações são desenvolvidas, 
testadas e liberadas; etc.
O diagrama permite:
. identificação do número de instâncias de pacotes necessários para suportar 
suficientemente a população usuária que pode ser espalhada geograficamente.
. estimativa do nível de suporte necessário para os usuários e locação do centro de suporte
. estimativa  do numero e tipo de licenças de usuário para o pacote ou outro software
. seleção de ferramentas de gerenciamento de sistema, estrutura e sistema de 
gerenciamento requerido para suportar usuários / clientes / parceiros da empresa, ambos, 
localmente e remotamente.

Diagrama de Casos de Uso de 
Sistema

Relacionamentos entre consumidores e provedores de serviços de aplicação.  Serviços de 
aplicação são consumidos por atores ou outros serviços de aplicação.  Diagrama de Casos 
de Uso de Sistema descreve funcionalidade de aplicações por ilustrar como e quando aquela 
funcionalidade é usada.  
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No caso dos artefatos de Aplicações, e estes deverão ser definidos no fornecimento das 
aplicações que realizam as soluções para os projetos de TIC correspondentes.   

Tabela 4 – Artefatos Centrais – Tecnologia, Soluçõe s e Requisitos 

Artefatos Centrais Descrição

Catálogo de Padrões de 
Tecnologia

Padrões  para tecnologia em acordo na empresa cobrindo tecnologias e versões, e ciclos de 
vida de tecnologia, e ciclos refresh  para a tecnologia. Pode também incluir locação ou 
informação de padrões de domínio específico de negócios.
Foto instantânea das tecnologias padrão da empresa que são ou podem ser distribuídos / 
implantados para ajudar a identificar as discrepâncias na empresa.

Catálogo de Portfolio de 
Tecnologia

Identificar e manter uma lista de todas as tecnologias em uso na empresa, incluindo 
hardware, software de infraestrutura e software de aplicação. Suporta gerenciamento do 
ciclo de vida dos produtos de tecnologia e versões e também forma a base para definição 
dos padrões de tecnologia.
Registros e repositórios de tecnologia também fornecem entrada para este catálogo a partir 
da perspectiva de arquitetura baseline  e alvo.
Tecnologias no catálogo devem ser classificadas relativamente ao TOGAF  Modelo de 
Referência de Tecnologia (TRM) - ver  Parte VI, Capítulo 43 - estendendo o modelo como 
necessário para encaixar a classificação dos produtos de tecnologia em uso.

Matriz de Sistema / Tecnologia

Mapeamento dos sistemas de negócios à plataforma de tecnologia.
Esta matriz deve ser alinhada com e complementar um ou mais diagramas de decomposição 
de plataforma.
Esta matriz mostra:
. Componentes de Aplicação Lógica / Física
. Serviços, Componentes de Tecnologia Lógica e Componentes de Tecnologia Física
. Relacionamentos Componente de Tecnologia Física realiza Componente de Aplicação 
Física

Diagrama de Ambientes e 
Locações

Descreve quais locações hospedam quais aplicações, identifica quais tecnologias e / ou 
aplicações são usadas em quais locações, e finalmente identifica as locações a partir das 
quais usuários de negócios tipicamente interagem com as aplicações.
Este diagrama deve também mostrar a existência e locação de ambientes de distribuição / 
implantação diferentes, incluindo ambientes que não são de produção, tais como de 
desenvolvimento e préprodução.

Diagrama de Decomposição de 
Plataforma

Plataforma de tecnologia que suporta as operações da Arquitetura de Sistemas de 
Informação. O diagrama cobre todos os aspectos da plataforma de infraestrutura e fornece 
uma visão geral da plataforma de tecnologia da empresa. O diagrama pode ser expandido 
para mapear a plataforma de tecnologia aos componentes de aplicação apropriados dentro 
de uma área funcional ou de processo específica. Este diagrama pode mostrar detalhes de 
especificação, tais como versões de produto, numero de CPUs, etc. ou simplesmente pode 
ser um diagrama informal fornecendo uma visão geral do ambiente técnico.
O diagrama deve mostrar claramente as aplicações da empresa e a plataforma de 
tecnologia para que cada área de aplicação possa ser mais decomposta como segue:
. Hardware:
 - Componentes de Tecnologia Lógica (com atributos)
 - Componentes de Tecnologia Física (com atributos)
. Software
 - Componentes de Tecnologia Lógica (com atributos)
 - Componentes de Tecnologia Física (com atributos) 
Informação adicional de tecnologia de plataforma cross,  por exemplo, comunicações, telco e
 informação de video 

Diagrama de Contexto de Projeto 
(no caso do projeto Copa TIC, 
inclui Baseline de Projetos)

Escopo de um pacote de trabalho a ser implementado como uma parte de um roteiro de 
transformação. O diagrama de Contexto de projeto liga um pacote de trabalho a 
organizações, funções, serviços, processos, aplicações, dados e tecnologia  que serão 
adicionados, removidos ou impactados pelo projeto. É uma ferramenta valiosa para 
gerenciamento de portfolio de projeto

Diagrama de Benefícios
Oportunidades identificadas numa definição de arquitetura, classificadas de acordo com 
seus tamanhos relativos, benefícios e complexidade.  

Catálogo de Requisitos

. Requisito

. Suposição

. Restrição

. Lacuna (gap )  
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4.1 Arquitetura de TIC Atual do Estado de Minas Ger ais  

Enfim, o Modelo de Arquitetura Tecnológica atual do Estado de Minas é apresentado na 
Figura 7, onde: 

• Os componentes de TIC das figuras a seguir são derivados da consolidação dos 
ativos e componentes dos relatórios de diagnóstico do modelo atual de TIC [REF 6] 
e representam a maior parte dos componentes encontrados nos órgãos. No caso 
de outra avaliação de situação atual, estes diagramas das figuras a seguir devem 
ser complementados; 

• O mapa futuro de arquitetura representado na Figura 8 é uma sugestão da 
consultoria com relação aos componentes de TIC que deveriam ser utilizados pelo 
governo no Estado de Minas como forma de consolidação. Caso seja considerado 
essencial à continuidade dos produtos ou legado os componentes descartados da 
Figura 7 para a Figura 8 podem ser adicionados à arquitetura. 

• Ainda com relação à Figura 8, os componentes identificados nas legendas de cor  
verde (Implementação)  e de cor laranja (Transição) devem ser fruto de estudos 
de viabilidade para sua implementação. Alguns destes componentes fazem  parte 
de uma estrutura maior e consolidada (como o ambiente Mainframe da 
PRODEMGE, por exemplo) e, Projetos de transição de downsizing deverão ser 
considerados. Caso os estudos mostrem a viabilidade técnica e financeira, os 
componentes devem ser removidos da arquitetura da Figura 8. 

• A camada de dados e de integrações depende de definições dos sistemas a serem 
utilizados ou de requisitos ainda não definidos (ou que demandam estudos por 
parte dos órgãos). Essa camada deverá ser objeto de cada projeto de solução a ser 
adquirido; 

• Os resultados dos projetos constituem componentes de arquitetura, na forma de 
entregáveis, blocos de construção ou artefatos; 

• Os componentes de arquitetura devem ser retratados nas camadas a que 
pertencem, completando o metamodelo de arquitetura assim que disponibilizados. 
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Figura 7 - Mapa de Arquitetura atual do Estado de M inas Gerais 
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Figura 8 - Mapa de Arquitetura Proposto para o Esta do de Minas Gerais
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5 Conclusões e considerações finais 

O modelo apresentado contempla todos os componentes definidos e levantados nos 
relatórios de situação atual, até o momento para TIC. Isso significa que o modelo de 
arquitetura é sujeito a atualizações constantes durante o período de vigência deste PDTIC. 

Processos de negócios não foram parte do escopo deste relatório. Para fins de governança 
há necessidade de desenvolver indicadores de desempenho para os vários processos e 
definir a maneira como eles devem se combinar para avaliação dos serviços necessários.  
A gestão de infraestrutura de TIC, bem como a atribuição de responsabilidade sobre as 
funções de operação de TIC devem ser definidos no contexto de ações de Governança de 
TIC, de designação de um Gestor de arquitetura responsável pela manutenção do mapa 
de arquitetura constante neste relatório. 

Artefatos e outros componentes de arquiteturas específicas de um dado site ou associadas 
com um dado projeto, deverão ser descritas no projeto específico. Esse projeto, bem como 
os demais projetos de TIC, deve acrescentar componentes às camadas de arquitetura 
identificadas neste modelo de arquitetura, além da geração e inclusão no repositório de 
artefatos associados e entregáveis de cada projeto.   
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6 Anexos 

[REF 1]. Princípios de arquitetura 

[REF 2]. Planilha de Gerenciamento de Requisitos de Arquitetura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PD.33.10.83A.0204B/RT-42-AC FINAL 27 / 29 

 

 

Este relatório só deve ser reproduzido por inteiro. 

CPqD – Todos os direitos reservados. 

7 Referência bibliográfica 

[REF 3]. Plano de projeto. 

[REF 4]. Resumo executivo das estratégias de negócio do Governo e as implicações 
para TIC.  

[REF 5]. Lista dos princípios e diretrizes estratégicos norteadores do PDTIC. 

[REF 6]. Relatório de diagnóstico do modelo atual de TIC das Secretarias. 

[REF 7]. Relatório de benchmarking do modelo atual de TIC. 

[REF 8]. Relatório de visão estratégica da TIC do Governo do Estado. 

[REF 9]. Detalhamento dos Processos de Relacionamento com Clientes e 
Fornecedores, Gestão de Portfólio de Projetos e Demandas  

[REF 10]. Relatório do Modelo Proposto de Governança e Gestão de TIC 

[REF 11]. TOGAF . Disponível em 
http://www.opengroup.org/subjectareas/enterprise/togaf: Acesso em 15 de Abril de 
2016  

 

 

 

 



 
PD.33.10.83A.0204B/RT-42-AC FINAL 28 / 29 

 

 

Este relatório só deve ser reproduzido por inteiro. 

CPqD – Todos os direitos reservados. 
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30/jun/16 AB Solicitado pela SEPLAG alterar os itens da camada de negócios 
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