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Abstract.  

The amount of information managed by the IT systems, as well as the number of IT 

projects each organization is accountable for, is rising exponentially. This, allied to the 

shorter implementation cycles demand, transforms the information management into a 

problem, instead of a solution. When it becomes the case of an enterprise not having the 

architectural views that are useful and link the business processes with its strategic goals, 

there is lack of support to make the right decisions. The organization that is approached 

here, aware of these flaws, has come up with the task to find a solution. 

In response to these challenges, a reference model is proposed, aligned with what are 

the best information architecture guidelines. Overall, this artefact proposes to fix the men-

tioned gaps with the even out of project’s architecture, combined with the standardization 

of information, and the alignment between the enterprises’ strategic goals and the ar-

chitectural principles. 

After some research and empirical evidence, a third challenge rises, intrinsic to this 

work. This occurs on the target organization but it is common to many others – the mo-

del’s maintenance. A reference model loses its main scope, to be a common domain mo-

del, if it isn’t iterated with the results and developments of the several projects. Knowing 

how the IT documentation tends to be undervalued and responding to a request by the 

organization to find the enabler for the reference model, a solution for the architectural 

maintenance is presented, with the collaborative side of the process being part of the 

scope. 
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Resumo.  

 A quantidade de informação que os sistemas de IT gerem, bem como o número de 

projectos de cada organização, tem vindo a crescer exponencialmente. Aliado à exigên-

cia de ciclos de implementação mais curtos, tal transforma a gestão da informação num 

problema, ao invés de uma solução. No caso de a organização não ter as vistas arqui-

tecturais que lhe são úteis, permitindo ligar os processos de negócio ao seus objectivos 

estratégicos, não tem a garantia de tomar as decisões certas. A organização que serve 

como contexto a este trabalho, ciente destas lacunas, propôs um trabalho de elaboração 

de uma solução. 

Como resposta a estes desafios, e após uma análise à qualidade da informação da 

empresa abordada, é proposto um modelo de referência, seguindo as melhores práticas 

da arquitectura de informação. De forma geral, este artefacto propõe-se a resolver as la-

cunas mencionadas com a uniformização de arquitecturas de projectos, aliada à estan-

dardização da informação, e o alinhamento dos objectivos estratégicos da organização 

com os princípios da arquitectura. 

Após alguma investigação e experiência empírica, surge, inerente a este trabalho, um 

terceiro desafio. Comum a muitas empresas, o de manutenção do modelo. Um modelo 

de referência perde a sua principal característica, a de ser um domínio comum, se não 

for iterado com o resultado e desenvolvimento dos vários projectos. Conhecendo a forma 

como a documentação tende a ser menosprezada e respondendo também a uma solici-

tação dos responsáveis da organização para encontrar o catalisador do modelo de refe-

rência, é apresentada uma solução para manutenção da arquitectura, com a preocupa-

ção com o lado colaborativo deste processo. 
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O âmbito deste projeto é introduzir o trabalho que foi iniciado, assegurando ao leitor a melhor pers-

petiva global do mesmo, sendo que o objetivo é ir de encontro à melhoria continua que a comunidade 

de IT e, em especial, as organizações modernas com preocupações e desafios semelhantes procu-

ram.  

Surge agora, no enquadramento de gestão de projecto numa multinacional de renome do sector do 

retalho, a oportunidade de criar uma solução para lidar com os ciclos de implementação e manuten-

ção de projetos, cada vez mais curtos e mais ricos em informação e com a falta de alinhamento da 

arquitectura de informação com os objectivos estratégicos da organização, o que dificulta a tomada 

de decisão acertada [5]. Estes factos foram extraídos pelos responsáveis da organização que, de 

forma consciente, se apercebem que a documentação dos projectos é cada vez mais relevante e a 

falta dela ao nível da arquitectura de informação os deixa sem grande visibilidade no momento da 

tomada de decisão. 

 

Em concreto, este projeto propõe-se, então, a definir uma solução arquitectural que ajude uma em-

presa, em evolução e crescimento, com a gestão dos projetos de IT. É também objetivo demonstrar 

as vantagens práticas deste processo e de que esta solução seja aplicável ao mesmo tipo de organi-

zações.  

Analisando não só o perfil arquitetural e desenho dos projetos, mas focando também a forma co-

mo se chega ás decisões e as suas consequências para os projetos e para a organização, pretende-

se encontrar e resolver, portanto, desafios ao nível da arquitetura (modularidade, escalabilidade), da 

funcionalidade e também a nível organizacional. 

Uma qualquer arquitectura genérica terá que considerar o negócio e o domínio dos sistemas que 

vier a integrar. No caso desta organização em especifico vamos considerar o departamento de IT, 

que se multiplica por vários países, e os sistemas que o compõem e sua dimensão. Tentar convergir 

tudo num só modelo não é apenas uma conta de somar: é necessário que seja flexível e genérica o 

suficiente para considerar todos os domínios dos projetos e sistemas existentes, bem como projetos e 

sistemas futuros [1]. 

Após esta definição, surge um outro desafio - o de manutenção do modelo – para o qual também 

se propõe, implementa e testa uma solução alinhada com o contexto e requisitos da organização.  
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1.1 Objetivos do Trabalho  

 

A empresa moderna, para ser competitiva, em qualquer seja a sua área de negócio, tem que ser 

competitiva ao nível tecnológico. Isto significa que tem que estar acima da média no que toca à ponte 

tecnológica com o seu cliente, mas não só. Principalmente, tem que ter bem definidos os seus pro-

cessos de negócio, considerando stakeholders internos e externos.  

Nos últimos anos as organizações têm tirado proveito de soluções como ERPs e CRMs para ajudar 

na competitividade e produtividade dos seus negócios, como é o caso desta empresa. Acontece que 

com a crescente quantidade de informação, é necessário planear melhor aquilo que alimenta cada 

sistema, sob pena de se tornar impossível de gerir a médio prazo a qualidade da informação para os 

sistemas de IT. Com as diversas soluções existentes existe também elevada complexidade em geri-

las. 

Pretende-se com este trabalho, de forma a responder aos desafios mencionados, elaborar um mo-

delo de informação de referência, mais indicado para a elaboração de projetos de IT em organizações 

como esta. 

Pela importância das tecnologias na organização e pela sua dimensão como um todo, este traba-

lho vai abordar apenas o departamento de IT da empresa e, doravante, quando é escrito organização 

é a este que se refere. 

Os processos de negócio da organização têm que assentar numa arquitectura de informação de 

excelência – algo robusto, mas também flexível. Sobretudo, para que seja possível acelerar proces-

sos de implementação de novos projectos e assegurar que cumprem os requisitos da empresa, é 

determinante que a arquitectura esteja alinhada com os seus objectivos estratégicos.  

 
        Fig. １ Enablers da flexibilidade tecnológica 
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Em geral, um modelo de informação de referência permitirá minimizar prazos de implementação de 

projetos, sejam eles novos ou de mudança dos actuais, bem como problemas de integração entre 

sistemas, e como tal, minimizar os custos de manutenção dos mesmos [2].Pretende-se que seja o 

enabler da flexibilidade tecnológica da organização, tornando isso um dos pilares que potenciem a 

competitividade, tendo como principais caracterizas o fluxo da informação e o foco nos objectivos 

estratégicos da organização. O alinhamento do modelo com os objectivos estratégicos será feito atra-

vés dos princípios arquitecturais da organização, que são validados com os do TOGAF [1] [secção 

3.1]. O objectivo desta fase é que se verifique o alinhamento da arquitectura dos projectos com os 

objectivos da organização e que isto facilite e suporte a tomada de decisão [1, 5]. 

 

 
Fig. ２ Arquitectura na tomada de decisão 

 

Irei, portanto, instanciar um modelo de referência para o departamento de IT da organização, con-

siderando também o contexto descrito à frente. Com este processo pretendo demonstrar os ganhos e 

a aplicabilidade desta solução a organizações com estrutura ou sistemas de IT semelhantes. 

Depois de criado o modelo de referência e os consequentes artefactos gerados em cada projecto, 

surge o desafio do plano de continuidade. Um modelo destes é apenas valioso se estiver actualizado 

[3]. Isto significa que: 

 

- Tem que se manter alinhado com os objectivos estratégicos 

- Tem que acompanhar a mudança nos processos de negócio 

- Tem que se adaptar aos novos projetos 

- Tem que se adaptar a novas tecnologias 
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Uma forma eficaz de o fazer é iterar sobre o mesmo [1, 3, 15], conforme é a essência do ciclo de 

desenvolvimento do TOGAF que veremos mais à frente. Os vários artefactos que vão sendo gerados 

durante os projectos terão de ser mantidos sobre observação e tudo o que é fora do standard do mo-

delo deverá ser analisado e por ventura adicionado ao modelo, mantendo assim um domínio de mo-

delo comum aos projectos. 

Da mesma forma, os objectivos da organização podem ser alterados e os processos de negócio 

realocados, o que pode fazer com que partes do modelo deixem de estar em conformidade. A contar 

com a sua própria flexibilidade, deve ser reajustado.  

Como enabler do plano de continuidade elaborou-se uma solução colaborativa que permita aos 

responsáveis dos projectos analisar o grau de conformidade com o modelo de referência dos seus 

projectos de forma simples e que estes contribuam para a manutenção do modelo. 

 

 

1.2 Enquadramento 

 

Para abordar este problema é preciso dar enfâse ao contexto empresarial. Uma solução técnica, 

dado ao estado da arte das tecnologias de informação, existe sempre, mais ou menos complexa, 

mais ou menos escalável. O desafio de uma arquitectura de informação é sobretudo organizacional e 

de análise. Neste âmbito, foram estudadas as seguintes componentes, a servir como base para a 

elaboração da arquitectura: a organização, o contexto e o negócio. À frente, nas secções de organi-

zação e negócio, é dado um enquadramento ao projecto, sendo depois complementado com o con-

texto onde é abordado, de forma geral, o estado actual da organização. 

 

 

 

 
Fig. ３  Contexto organizacional 
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1.3 Organização 

A organização alvo deste estudo é uma empresa internacional de renome no sector do retalho. Es-

tão presentes no mercado nacional há vários anos, mas é na sua raiz internacional que têm a sua 

força, desde os anos 30. Esta multinacional estende-se, portanto, ao longo de 30 países, incluindo 

operação no mercado norte-americano e asiático, para além do mercado europeu. 

Em concreto, possui cerca de 12 mil lojas e 250 mil colaboradores no total. Os vários países estão 

segmentados em clusters, diferenciados pelo número de lojas e volume de negócio. Importa conside-

rar que, neste contexto, Portugal é considerado um país de gama média-alta. Através das melhores 

práticas da indústria e de trabalho árduo, mas também da através da tecnologia, tem sido uma em-

presa em rápido crescimento, não perdendo os seus originais valores de qualidade e de óptimo servi-

ço ao cliente. 

 

Um departamento de IT standard desta organização, órgão sobre o qual nos debruçámos, tem a 

seguinte forma: 

 
Fig. ４ Organigrama IT 

 
 Este departamento suporta toda a infraestrutura da operação. Em media, é constituído por 30 co-

laboradores. No modelo elaborado são considerados os processos de negócio principais de cada um 

dos departamentos.  

 

Direcção IT

Serviços e 
Suporte

Projectos e 
Organização IT Segurança da 

Informação

Secretariado
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• Serviços e suporte 

 

É a unidade organizacional responsável pelo suporte de IT ao utilizador, com ênfase na gestão de 

incidentes. É a primeira linha de suporte. 

 

• Projectos e Organização 

 

Este departamento tem como tarefa principal a gestão de projectos IT transversal a toda a empre-

sa. São também os responsáveis pela inovação e, por estas razões, reúnem o maior conhecimento 

do negócio dentro da organização. Servem também como segunda linha de suporte e coordenação 

entre as várias equipas. 

 

• IT 

São os responsáveis pela infraestrutura de IT e por assegurar o funcionamento estável e a dispo-

nibilidade da camada tecnológica. 

 

• Segurança de Informação 

 

Asseguram a conformidade dos dados com as normas internas e externas. Garantem também as 

boas práticas no que toca à criação, alteração e eliminação de identidades. 

 

 

1.4 Negócio 

No mundo actual, o negócio do retalho é tão tecnológico como qualquer outro [6]. Desde soluções 

de e-commerce até tecnologia no ponto de venda, várias têm sido as evoluções. Por ser um negócio 

tão competitivo, facto que não permite a divulgação da organização neste documento, tem vindo a 

tirar partido da tecnologia mais avançada para ganhar vantagem. O exemplo mais claro é a promoção 

deste tipo de empresa, que deixou de ser uma solução só de marketing e passou também a ser uma 

solução tecnológica. 

Neste caso concreto, já são utilizados terminais biométricos, beacons, big data analytics, ferramen-

tas de comunicação sociais – intranet –, aplicações moveis, entre outros.  
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Com tanto progresso, tecnologia e projectos, mais relevante ainda se torna a gestão da informa-

ção, relevância alavancada pelo contínuo crescimento da empresa e a introdução de novos competi-

dores [6].  

 

1.5 Contexto 

Sendo o âmbito deste trabalho a elaboração de um modelo de referência, foi necessário o levan-

tamento de informação ao nível central da organização, ou seja, ao nível internacional. Considerando 

aqueles que são os objectivos da empresa para o IT, foi importante verificar que se pretende: 

 

- Tornar o trabalho mais colaborativo 

- Seguir as boas práticas da arquitectura de informação 

- Dar formação nesta área aos colaboradores, nomeadamente em ITIL  

- Criar awareness para a importância da documentação e da qualidade de informação e a sua 

relação com os processos de negócio 

 

A forma de encarar o problema inerente a este projecto foi também procurar analisar as soluções 

por este prisma. 

O que foi também detectado e é algo de que a organização está a par, é a diferença entre arquitec-

turas de projectos. Principalmente pelo core de o negócio da empresa ser suportado num ERP feito à 

medida, transversal às várias áreas, mas, para gestão de identidade, reporting, ferramentas sociais e 

e-business, por exemplo, a empresa utilizar sistemas que não têm um domínio semelhante ao ERP. 

Isto faz com que os projectos sigam o seu próprio caminho, preocupando-se apenas com os seus 

próprios requisitos. 

Há também um esforço acrescido pela parte das equipas de projecto de interpretação de informa-

ção, princípios arquitecturais, modelos, politicas, standards e normas de vários projetos. 
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2 Trabalho Relacionado 
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As vantagens de utilização dos vários modelos de arquitectura de informação são comprovadas e 

estes muito estudados. O foco costuma ser requisitos não funcionais tais como a disponibilidade, 

segurança, escalabilidade, performance e são modelos muito eficazes em sistemas distribuídos e 

sistemas síncronos [7, 13].  

De forma a responder às preocupações da organização, este trabalho aborda a criação de um mo-

delo de referência. O melhor resultado prático será uma arquitectura orientada ao negócio e, para tal, 

foi alinhado o modelo com os seus objectivos estratégicos da empresa. Tendo como base o modelo 

arquitectural do TOGAF e a taxonomia do Archimate, foi instanciado um modelo de referência, cujos 

benefícios se traduzirão em [1, 2]: 

 

- Reduzir o tempo de implementação de cada projeto 

- Minimizar custos de manutenção  

- Apoio à decisão  

- Alinhamento com os objectivos da organização 

 

Após o levantamento dos princípios estruturais da organização foi feito um trabalho de validação 

dos mesmos, mapeando com os princípios arquitecturais do TOGAF. Isto serviu também para a or-

ganização perceber melhor o resultado e passos intermédios, visto ter criado um domínio partilhado 

entre TOGAF e a linguagem da empresa.  

Depois, já com o levantamento dos objectivos estratégicos da empresa, estes foram alinhados com 

os princípios arquitecturais mapeados, de forma a identificar, através dos princípios arquitecturais do 

TOGAF, conceitos a constituírem elementos no modelo de informação de referência [2].  

Foram, então, extraídos estes conceitos, e definido o modelo de informação de referência em Ar-

chimate, que foi complementado com elementos que um conhecedor da organização vê como essen-

ciais. 

Para elaborar uma solução eficaz [9, 24] para a manutenção do modelo, foi utilizada uma platafor-

ma colaborativa já existente na empresa. A solução foi testada, implementada e experimentada. 

Por último, foi feita uma análise dos artefactos existentes e foram sugeridas melhorias conforme as 

lacunas encontradas. Foi também definido o caminho a seguir após validação do modelo de referên-

cia. 
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2.1 Modelo de informação de referência 

[2, 22] Um modelo de informação de referência é então um conjunto de normas arquitecturais que 

compõem o domínio comum das aplicações e sistemas da organização. Define a terminologia stan-

dard e o principal objectivo é de suporte ás tomadas de decisões. Define também regras para inte-

gração de sistemas, sendo que os artefactos gerados são resultado de várias iterações sobre artefac-

tos já existentes e melhorados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. ５ Contexto do modelo de referência 

A arquitectura de referência define um template para a arquitectura de um domínio de aplicações e 

encapsula a um nível abstracto aquilo que foi o resultado das melhores praticas de implementação de 

soluções deste tipo [10, 11]. Assim, é uma ferramenta importante para a organização, identificando 

lacunas e melhorando os ciclos de implementação. Tem o potencial de evoluir durante o tempo, re-

querendo alguma manutenção e iteração [1, 15] sobre ela à medida que os projectos são acabados, 

de forma a tirar lições aprendidas, mas também sendo alinhada constantemente com os objectivos 

estratégicos, que podem variar com o tempo. 

 

Para isto um “Centro de Excelência” deverá ter o ónus de [1, 2], após criação de um modelo de re-

ferência, assegurar o plano de continuidade do mesmo. Este será o aspecto mais importante de uma 

arquitectura deste tipo, pois terá de se manter actualizada. Uma solução é sugerida mais à frente.  

Arquictectura	do	
projecto

Modelo	de	
Informação	

de	
Referência

Arquitectura	
de	

Informação
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Todos estes aspectos tornam este tipo de modelo num modelo mais orientado ao negócio. Algu-

mas decisões de arquitectura de projecto são deixadas em aberto, para permitir flexibilidade e inte-

gração, mas o modelo de referência deve, sobretudo, beber informação de onde há mais conheci-

mento do negócio, de forma a atingir o objectivo principal previsto de menor custo/tempo de imple-

mentação de projectos. 

 

Actualmente, no que toca a metodologias desenvolvidas e reconhecidas globalmente, temos as 

seguintes frameworks com mais reputação [1, 12]: 

 

• The Open Group Architectural Framework (TOGAF) 

• The Zachman Framework for Enterprise Architectures 

• The Federal Enterprise Architecture 

• The Gartner Methodology (antes Meta Framework) 

 

Apesar de terem elementos básicos de sucesso para uma arquitectura de informação em comum, 

as abordagens são bastante diferentes. A parte positiva é que se complementam [12]. 

Por se centrar mais na camada de informação, para este trabalho vou utilizar uma parte do reco-

nhecido ciclo de desenvolvimento do TOGAF ADM. Sendo a taxonomia o ponto fraco do TOGAF [12], 

o modelo será complementado com a taxonomia do Archimate [8,12].  

 

 

2.2 Togaf 

O TOGAF, ou The Open Group Architecture Framework, foi criado pelo The Open Group, uma as-

sociação independente. Tal como a framework de Zachman, tem o propósito de facilitar o diálogo 

entre os vários stakeholders de IT e melhorar o resultado dos projectos, clarificando os termos e per-

fis de implementação. O core do TOGAF é um documento quem contém métodos para desenvolvi-

mento arquitectural, uma framework arquitectural, um plano de continuidade, os modelos de referên-

cia TOGAF e uma framework de capacitação. A versão 9 contém também, para além de algumas 

melhorias, uma framework para extensibilidade [1]. 

 

O TOGAF pode ser usado com ou sem várias metodologias como por exemplo UML e SOA [14]. 

Para este trabalho, o mais relevante do TOGAF é o seu ciclo iterativo de desenvolvimento de arqui-

tectura – ciclo ADM. Por cada iteração e fase, esta metodologia propõe que seja tomada uma decisão 
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relativamente a alguns aspectos chaves como: a largura da organização a ser abrangida, o nível de 

detalhe e os artefactos a serem gerados. Desta forma, ajuda a definir se o âmbito escolhido para a 

arquitectura traz o valor acrescentado pretendido e se há capacidade dentro da organização para o 

fazer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. ６ Ciclo ADM 

Os passos entre a definição da visão e o plano de migração não fazem parte do âmbito deste tra-

balho, por sair fora do âmbito do meu perfil na organização e sob pena de tornar o trabalho muito 

pesado. 

 

Conforme ilustrado, o TOGAF divide em três camadas o desenvolvimento da arquitectura de infor-

mação [1]: 

 

- Arquitectura do negócio – Descreve os processos de negócio utilizadados para a organização 

atingir os seus objectivos 

 

- Arquitectura dos sistemas de informação – Esta camada divide-se em arquitectura aplicacional, 

onde é descrito como é que são desenhadas as aplicações e como é que interagem entre si e em 

arquitectura de dados, onde é definido o acesso e organização dos sistemas de dados 
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- Arquitectura da tecnologia – Descreve a camada de hardware e software que suporta as aplica-

ções e suas interações 

 

Para cada um destes três processos, o TOGAF define oito passos específicos, que compõe o ciclo 

de desenvolvimento da arquitectura ADM [1]: 

 

-   Definir uma descrição básica da arquitectura 

-   Validar os princípios, modelos de referência e ferramentas 

-   Criar o modelo arquitectural  

-   Dividir o modelo em blocos de informação 

-   Fazer uma validação formal com os responsáveis da organização 

-   Rever os requisitos não funcionais – performance, segurança, etc. 

-   Completar o modelo com o feedback 

-   Comparar com o que já existe na organização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. ７ Iteração sobre cada camada - TOGAF ADM 
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Seguindo um dos princípios base do TOGAF e do ciclo ADM, utilizarei apenas os passos do mode-

lo que se adaptam à organização e ao contexto [1]. 

 

 

2.3 Archimate 

 

O Archimate é uma linguagem de modelação que suporta a definição da arquitectura a todos os ní-

veis. É o standard do Open Group e é baseado nos conceitos da norma IEEE 1471.  

O Archimate considera também três camadas:  

- A camada de negócio que engloba processos de negócio, serviços e funções e eventos das 

unidades de negócio. O Archimate traduz esta camada em interações entre produtos e servi-

ços e os processos de negócio, através dos perfis e actores do negócio. 

- A camada aplicacional que descreve as aplicações que suportam os elementos do negócio, 

através de serviços aplicacionais 

- A camada tecnológica que define toda a infraestrutura e comunicação para suporte a camada 

aplicacional  

 

A taxonomia do Archimate é muito semelhante ao meta-modelo do TOGAF, daí ser uma corres-

pondência perfeita para modelar as camadas arquitecturais propostas pelo TOGAF e desenvolvidas 

no ciclo ADM [4, 9, 12]. 

 

 

Fig. ８ Pontos de união TOGAF - Archimate 
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Apesar de não existir um mapeamento de 1 para 1 entre as vistas do TOGAF e do Archimate, a ta-

xonomia do Archimate suporta em larga escala os conceitos e métodos do ciclo ADM. 

 

 

2.4  Objectivos estratégicos  

 

Os objectivos estratégicos de uma organização formam um bloco fundamental de um plano estra-

tégico. Normalmente, são alinhados com a missão da organização e com a sua visão. Hoje em dia 

são cada vez mais orientados ao negócio [2]. 

 

Este artefacto tem um efeito importante na arquictetura de uma organização. O IT já não é apenas 

um perfil de suporte, mantendo os processos de negócio existentes a funcionar. Hoje em dia é o mo-

tor de qualquer organização. É necessário, por isso, que os objectivos estratégicos do IT estejam 

bem alinhados com os do negócio, mas também com os da arquitectura.   

 

O TOGAF descreve vários tipos de objectivos. No entanto, por uma questão de interpretação fácil 

por parte da organização, decidiu-se não tornar a semântica destes demasiado diferente. 

 

 

2.5 Princípios Arquicteturais 

 

Os princípios arquitecturais definem um conjunto de regras para a definição dos recursos de IT pa-

ra todo o negócio. São a base de futuras decisões de IT e, por isso, têm que estar na base de um 

modelo de referência. 

Cada princípio deverá estar alinhado com os objectivos estratégicos [1, 2] da organização e deverá 

ser simples, consistente, flexível, resistir ao teste do tempo e servir como suporte às decisões [1]. 

Exactamente o mesmo que se quer do modelo de referência. 
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Fig. ９ Características dos princípios arquitecturais 

 

O TOGAF descreve um princípio arquitectural segmentando-o [1] em: 

Statement – É fundamental que não seja ambíguo e explique sucintamente o fundamental da re-

gra. 

Rationale – Deve expor os benefícios para o negócio, com linguagem do negócio, e fazer a ligação 

a outros princípios, para ajudar a definir precedências e prioridades. 

Implications – Deve descrever os requisitos do negócio e do IT para cumprir o princípio e deve ser 

possível perceber o impacto para a organização. 

 

Assim, oferece um conjunto de princípios standard divididos em princípios de negócio, de dados, 

de aplicações e tecnológicos. 

Mais uma vez, para o mapeamento com os princípios definidos pela organização ser melhor anali-

sado pela organização, vamos utilizar a semântica que estava definida e em produtivo na organiza-

ção. 

 

 

Princípios  
Arquitecturais 

Permitir que o negócio 
 alcance os objectivos 

Intemporal 

Flexível 

Consistente 

Simples 

Suporte à decisão 
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2.6 Sharepoint 

 

O Microsoft Sharepoint, ferramenta já existente na empresa, é uma ferramenta ECM – Enterprise 

Content Management. Pode ser utilizada de várias formas e até de uma forma transversal ao negó-

cio. É mais utilizado para organizar e armazenar informação, sendo que, neste caso, é também utili-

zado como uma ferramenta da comunicação [16], estando ainda o potencial de colaboração por im-

plementar. 

Para além de ter integração com os vários serviços e aplicações [16] Microsoft – Office, Visio, 

Onedrive, etc. – também tem um elevado conjunto de funcionalidades que permite planeamento e 

gestão do negócio. 

 

Fig. １０ Funcionalidades Sharepoint 

Os conceitos principais do Sharepoint são [17]: 

- Webparts – componentes, semelhantes a portlets [20], que constituem uma pagina e oferecem con-

teúdo 

- Sites - conjunto de páginas e de webparts que formam um portal.  

- Web-based configuration – qualquer página de um portal Sharepoint é configurável através do 

browser. Para além disto, é 100% costumizável e permite desenvolvimento à medida pelo próprio 

utilizador, utilizando CSS e Javascript. 

- Collection – repositório comum a várias páginas de um site. Serve de repositório de dados a esse 

conjunto de páginas 

- Farm – é um grupo lógico de servidores SharePoint que partilham recursos. Podem funcionar com 

um só ou herdar dados e funcionalidades de outras farms.  
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3 Arquitetura da Solução 
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3.1 Princípios TOGAF 

Seguindo uma abordagem centrada na camada de informação e do ponto de vista da arquitectura, 

é claro que para uma arquitectura de informação ser robusta, flexível e alinhada com o negócio, é 

necessário que se faça um mapeamento com os objectivos estratégicos da organização e os princí-

pios arquitecturais da mesma [2]. 

 

Os princípios arquitecturais da organização estão definidos e foram mapeados com princípios ar-

quitecturais sugeridos pelo TOGAF, para uma validação de qualidade. Este mapeamento é também 

relevante para mais tarde poder utilizar as implicações descritas em cada princípio TOGAF mapeado 

para gerar os conceitos que estarão presentes no modelo de referência [secção 3.4.1].  

 Esta framework sugere, então, 21 princípios [1] e, os que foram identificados como relevantes, fo-

ram adicionados aos princípios arquitecturais já existentes. 

 

 

• Princípio 1: Dados estáveis e seguros.  

 

Este princípio é directamente mapeado com os princípios 4 e 5 sugeridos pelo TOGAF - Princi-

ple 4: Business Continuity e Principle 15: Data Security. 

Ou seja, está relacionado com a ininterrupção da operação, garantindo a fiabilidade dos siste-

mas de IT e a protecção dos dados que os compõe. Implica elaborar sistemas 100% testados con-

tra vulnerabilidades, desenhar sistemas fiáveis e implica não só ter planos de recuperação, manu-

tenção e redundância entre sistemas críticos, como também controlo sobre todos os dados e políti-

cas de segurança da informação. 

 

 

• Principio 2: Plataformas estáveis, standard e orientadas ao objectivo. 

 

Este princípio inclui os princípios 5 e 6 mencionados no TOGAF: Principle 5: Common Use Ap-

plications, Principle 6: Service Orientation 

As aplicações usadas não devem causar duplicação ou redundância de processos, e a informa-

ção que é utilizada para tomar as decisões deve ser estruturada de forma standard para ser usada 

transversalmente. Devem também ser alinhadas com aquilo que são os objectivos de negócio de 

cada uma das áreas.   
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• Princípio 3: Aumentar o valor acrescentado do IT para o negócio. 

 

Esta afirmação transmite a ideia exacta do princípio 2 TOGAF - Principle 2: Maximize Benefit to 

the Enterprise e do princípio 3 Principle 3: Information Management is Everybody’s Business.  

Todas as decisões tomadas deverão retornar sempre o máximo possível para a organização e, 

para isto, é necessário que os sistemas suportem estas decisões da melhor forma. O inverso, e 

com ónus para as plataformas de IT, também se aplica: os decisores devem contribuir com a me-

lhor qualidade de informação para alimentar a estrutura. 

 

• Princípio 4: Suportar os processos de negócio o melhor possível. 

 

Mais uma vez, a organização definiu um princípio arquitectural alinhado com o Principle 2: Ma-

ximize Benefit to the Enterprise. Conhecendo os processos de negócio da empresa, também é 

possível identificar esta afirmação com o Principle 21: Interoperability – o software e hardware 

deve permitir a interoperabilidade das várias plataformas, disponibilizando a máxima área para os 

utilizadores gerirem a sua aplicação.   

 

• Princípio 5 - colaboração entre países, divisão de tarefas e assumir de responsabilidade. 

 

A relação entre utilizadores, de diferentes países ou não, implica que tenham acesso à informa-

ção de forma colaborativa e de que esta partilha seja feita de forma eficiente - Principle 11: Data is 

Shared. Isto pode implicar mudanças na cultura da empresa mas também mudanças nos sistemas 

de IT que são responsáveis para ir ao encontro dos requisitos da organização e disponibilizar solu-

ções de integração de qualidade -  Principle 8: IT Responsibility. 

 

 

 

 

• Princípio 6 - Estrutura de IT eficaz e sustentável.  

 

Apesar de ser um requisito transversal ao IT, do lado das aplicações é importante que seja feita 

a verificação da viabilidade tecnológica, conforme mencionado no Principle 16: Technology Inde-

pendence. Isto significa que os responsáveis pelas aplicações têm de considerar e estar atentos às 
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mudanças no mercado das soluções para garantir que o negócio tem os meios mais flexíveis e 

com mais garantias de futuro. 

 

 

• Princípio 7 - custos adaptados ao desenvolvimento da organização. 

 

Mais uma vez, a organização IT é responsável por disponibilizar soluções à restante organiza-

ção que, ao mesmo tempo que acompanhem os processos de negócio e os requisitos dos utiliza-

dores, sejam eficientes em custo – todos os projectos devem ser alinhados com os objectivos es-

tratégicos e priorizados para serem cost-effective - Principle 8: IT Responsibility.   

 

 

• Principle 7: Compliance with Law (princípio TOGAF não mencionado pela organização). 

 

O IT deve ser responsável pela implementação de infraestrutura que disponibilize soluções para 

a organização que obedeça às leis e políticas do contexto do negócio. 

 

• Principle 19: Responsive Change Management (princípio TOGAF não mencionado pela organi-

zação). 

 

Uma forma responsiva de lidar com as mudanças deve estar implementada, para tal ser feito de 

forma útil em termos de tempo e custos. Deve existir então um processo de gestão da mudança, 

que considere e actualize toda a organização, desde os requisitos até à arquitectura de informa-

ção. 
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P1: Dados estáveis e 
seguros

P2: Plataformas 
estáveis, standard e 
orientadas ao objectivo

P3: Aumentar o valor 
acrescentado do IT 
para o negócio

P4: Suportar os 
processos de negócio o 
melhor possível

P5: Colaboração entre 
países, divisão de 
tarefas e assumir de 
responsabilidade.

P6:- Estrutura de IT 
eficaz e sustentável

P7: Custos adaptados 
ao desenvolvimento da 
organização

P8 - TOGAF P.7 -
Conformidade com a 
Lei

P9 - TOGAF P.19 -
Gestão da mudança

Organização

TOGAF P.12: Data is 
Accessible
TOGAF P.15: Data 
Security

TOGAF P.5: Common 
use applications
TOGAF P.6: Service 
Oriention

TOGAF P.2: Maximize 
Benefit to the 
Enterprise
TOGAF P.3: 
Management is 
Everybody's Business 

TOGAF P.17: Ease-of-
Use 
TOGAF P.21: 
Interoperability 

TOGAF P.11: Data is 
Shared
TOGAF P.8: IT 
Responsibility

TOGAF P.16: 
Technology 
Independence
TOGAF P.19:
Responsive Change 
Management 

TOGAF P.8: IT 
Responsibility

TOGAF P.7:  
Compliance with Law.

TOGAF P.16: 
Technology 
Independence

Togaf

Quadro resumo:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. １１ Mapeamento com princípios TOGAF 
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Os princípios da organização foram enquadrados nos três conjuntos de princípios arquitecturais do 

TOGAF [1], de forma a facilitar a criação das várias camadas do modelo: princípios do negócio [2], 

princípios dos sistemas de informação – engloba os princípios de dados e os das aplicações – e prin-

cípios tecnológicos.   

 

 
Fig. １２ Princípios da organização com a vista Archimate Principles Viewpoint 

 

3.2 Objectivos estratégicos do IT 

 

Foi feito um levantamento dos objectivos estratégicos do IT da organização, no país, através de 

envolvimento com os responsáveis da organização (IT) e representantes da área de negócio. Este 

artefacto foi depois complementado e validado. Resultado: 

 

 

Objectivos estratégicos do IT: 

 

1. Reduzido número de sistemas e variantes nacionais/internacionais 

2. Sistemas com disponibilidade, nível de segurança IT e velocidade de processamento bem 

definidas através de priorização e politicas da organização. 
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3. Processos chave são abrangidos por sistemas de standard forte 

4. Criar soluções mobile e de cenários digitais 

5. Gestão de projecto eficaz e apresentação do seu valor – IT marketing 

6. Assegurar a continuidade tecnológica dos projetos, contrastando com opções obsoletas 

7. Processos lean de IT, documentação e estandardização de processos internos  

8. Satisfação dos utilizadores 

9. Melhorar troca de informação, comunicação e know how 

10. Melhorar a utilização de recursos após se tornarem especialistas – formação/ partilha de 

conhecimento 

11. Garantia de segurança dos colaboradores – motivação e qualificação 

12. Clara definição de tarefas e responsabilidades  

13. Melhor alocação de custos, flexibilidade 

14. Ser melhor que departamentos de IT comparáveis  

15. Sistemas de acordo com as leis de cada país  

 

 

 

3.3 Alinhar objectivos com princípios arquitecturais 

 

De forma a colocar os objectivos da organização em linha com a arquitectura dos projectos, foram 

alinhados os objectivos estratégicos com os princípios arquitecturais. Assim, também são identifica-

dos os princípios mais relevantes para o modelo [2]. 

 

Utilizando a vista do Archimate, Goals Realization Viewpoint – que permite identificar os princípios 

mais relevantes e os objectivos que motivam estes princípios [4] -  modelámos esta relação entre 

objectivos estratégicos e princípios arquitecturais: 

         

 

• Objectivo 1 - Reduzido número de sistemas e variantes nacionais/internacionais 
 

─ Implicações: 

 

o Princípio 2: Plataformas estáveis, standard e orientadas ao objectivo 
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o Princípio 5: Colaboração entre países, divisão de tarefas e assumir responsabilidade   

 

o Princípio 6: Estrutura de IT eficaz e sustentável 

 

o Princípio 7: Custos adaptados ao desenvolvimento da organização 

 

 
Fig. １３ Objectivo O1 - vista do Archimate Goals Realization Viewpoint 

 

• Objectivo 2 – Sistemas com disponibilidade, nível de segurança IT e velocidade de proces-
samento bem definidas através de priorização e politicas da organização 
 

─ Implicações: 

 

o Princípio 1: Dados estáveis e seguros 

 

o Princípio 2: Plataformas estáveis, standard e orientadas ao objectivo 

 

 
Fig. １４ Objectivo O2 - vista do Archimate Goals Realization Viewpoint 
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• Objectivo 3 - Processos chave são abrangidos em sistemas de standard forte 
 

─ Implicações: 

 

o Princípio 2: Plataformas estáveis, standard e orientadas ao objectivo 

 

o Princípio 5: Colaboração entre países, divisão de tarefas e assumir responsabilidade   

 

 
Fig. １５ Objectivo O3 - vista do Archimate Goals Realization Viewpoint 

 

• Objectivo 4 – Criar soluções mobile e de cenários digitais 
 
─ Implicações: 

  

o Princípio 3: Aumentar o valor acrescentado do IT para o negócio 

 

o Princípio 4: Suportar os processos de negócio o melhor possível 

 
Fig. １６ Objectivo O4 - vista do Archimate Goals Realization Viewpoint 
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• Objectivo 5 – Gestão de projecto eficaz e apresentação do seu valor – IT marketing 
 

─ Implicações: 

 

o Princípio 3: Aumentar o valor acrescentado do IT para o negócio 

 

o Princípio 7: Custos adaptados ao desenvolvimento da organização 

 
Fig. １７ Objectivo O5 - vista do Archimate Goals Realization Viewpoint 

• Objectivo 6 – Assegurar a continuidade tecnológica dos projetos, contrastando com opções 
obsoletas 
 

─ Implicações: 

 

o Princípio 1: Dados estáveis e seguros 

 

o Princípio 3: Aumentar o valor acrescentado do IT para o negócio 

 

o Princípio 9: TOGAF P.19 - Gestão da mudança responsiva  

 
Fig. １８ Objectivo O6 - vista do Archimate Goals Realization Viewpoint 
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• Objectivo 7 – Processos lean de IT, documentação e estandardização de processos internos 
 

─ Implicações: 

 

o Princípio 2: Plataformas estáveis, standard e orientadas ao objectivo 

 

o Princípio 4: Suportar os processos de negócio o melhor possível 

 
Fig. １９ Objectivo O7 - vista do Archimate Goals Realization Viewpoint 

• Objectivo 8 – Satisfação dos utilizadores 
 
─ Implicações: 

 

o Princípio 4: Suportar os processos de negócio o melhor possível 

 

o Princípio 3: Aumentar o valor acrescentado do IT para o negócio 

 
Fig. ２０ Objectivo O8 - vista do Archimate Goals Realization Viewpoint 
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• Objectivo 9 – Melhorar troca de informação, comunicação e know how 
 

─ Implicações: 

 

o Princípio 5: Colaboração entre países, divisão de tarefas e assumir responsabilidade   

 

o Princípio 9: TOGAF P.19 - Gestão da mudança responsiva  
 

 
Fig. ２１ Objectivo O9 - vista do Archimate Goals Realization Viewpoint 

• Objectivo 10 – Melhorar a utilização de recursos após se tornarem especialistas – formação/ 
partilha de conhecimento 
 
─ Implicações: 

 

o Princípio 5: Colaboração entre países, divisão de tarefas e assumir responsabilidade   

 

o Princípio 6: Estrutura de IT eficaz e sustentável 

 
Fig. ２２ Objectivo O10 - vista do Archimate Goals Realization Viewpoint 
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• Objectivo 11 – Garantia de segurança dos colaboradores – motivação e qualificação 
 
─ Implicações: 

 

o Princípio 6: Estrutura de IT eficaz e sustentável 

 

o Princípio 7: Custos adaptados ao desenvolvimento da organização 

 

 
Fig. ２３ Objectivo O11 - vista do Archimate Goals Realization Viewpoint 

• Objectivo 12 – Clara definição de tarefas e responsabilidades 
 

─ Implicações: 

 

o Princípio 6: Estrutura de IT eficaz e sustentável 

 

o Princípio 9: TOGAF P.19 - Gestão da mudança responsiva  
 

 
Fig. ２４ Objectivo O12 - vista do Archimate Goals Realization Viewpoint 
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• Objectivo 13 – Melhor alocação de custos, flexibilidade 
 

─ Implicações: 

 

o Princípio 6: Estrutura de IT eficaz e sustentável 

 

o Princípio 7: Custos adaptados ao desenvolvimento da organização 

 

 
 

Fig. ２５ Objectivo O13 - vista do Archimate Goals Realization Viewpoint 

 

• Objectivo 14 – Ser melhor que departamentos de IT comparáveis 
 

─ Implicações: 

 

o Princípio 2: Plataformas estáveis, standard e orientadas ao objectivo 

 

o Princípio 4: Suportar os processos de negócio o melhor possível 

 

o Princípio 3: Aumentar o valor acrescentado do IT para o negócio 

 

o Princípio 6: Estrutura de IT eficaz e sustentável 

 

o Princípio 9: TOGAF P.19 - Gestão da mudança responsiva 
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Fig. ２６ Objectivo O14 - vista do Archimate Goals Realization Viewpoint 

 

 

• Objectivo 15 – Sistemas de acordo com as leis de cada país 
 

─ Implicações: 

 

o Princípio 4: Suportar os processos de negócio o melhor possível 

 

o Princípio 8: TOGAF P.7 -  Conformidade com a Lei 

 

 
Fig. ２７ Objectivo O15 - vista do Archimate Goals Realization Viewpoint 
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Após uma primeira análise e pela sua frequência, torna-se evidente que os objectivos estratégicos 

mais importantes para o modelo deverão ser: 

 

• Objectivo 1 – Reduzido número de sistemas e variantes nacionais/internacionais 

• Objectivo 6 – Assegurar a continuidade tecnológica dos projetos, contrastando com opções obsole-

tas 

• Objectivo 14 – Ser melhor que departamentos de IT comparáveis 

 

O objectivo 14, é um objectivo quase transversal. Foi por isso sugerido que se considerasse como 

princípio arquitectural. Já os restantes, conhecendo a realidade de empresa, faz todo o sentido que 

sejam os mais relevantes, visto que estão na origem das maiores dificuldades detectadas no dia a 

dia: variantes de sistemas nacionais para os quais existe pouca ou nenhuma documentação e supor-

te e, a preocupação com a actualização tecnológica, visto o core da empresa a nível aplicacional – o 

ERP – já ter sido feito há cerca de 15 anos, sem nenhuma revisão de grande impacto. 

O modelo de referência pode ajudar aqui a definir e impor standards de documentação e ajudar na 

migração e implementação de projectos mais antigos. 

 

3.4 Modelo de referência 

 

 
Fig. ２８ Interação TOGAF Archimate 

 

 

Conforme mencionado no início deste trabalho, considerando o mapeamento entre os princípios da 

organização e os princípios arquitecturais sugeridos do TOGAF acima, foram extraídos os conceitos 

chave da descrição que o TOGAF faz dos princípios de arquitectura, de forma a levantar os elemen-
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tos que devem constar do modelo de referência e alinhar o modelo com os objectivos estratégicos [2]. 

De seguida, apresentamos este levantamento: 

 

3.4.1 Implicações dos princípios arquitecturais 

Princípios de negócio: 
 

TOGAF P.2: Maximize Benefit to the Enterprise 

 – Recurso Organizacional. Contexto: adquirir o máximo benefício dos recursos organizacionais 

requer planeamento e gestão de informação. 

 

 
Fig. ２９ Modelo de referência - TOGAF P.2 

TOGAF P.3: Management is Everybody's Business  
 – Equipa, recursos. Contexto: para trabalhar como equipa, todos os actores devem aceitar res-

ponsabilidade por desenvolver o ambiente de informação. O compromisso de recursos é necessário 

para implementar este princípio. 

 

 
Fig. ３０ Modelo de referência - TOGAF P.3 
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TOGAF P.5: Common use applications 

- Recurso Organizacional, política, decisão. Contexto: Os departamentos não devem ser autoriza-

dos a desenvolver recursos para seu próprio uso/benefício, mas para o uso/benefício da organi-
zação como um todo. Para isto são necessárias políticas da organização. A informação que suporta 

uma decisão deve ser estandardizada globalmente. 

 

 
Fig. ３１ Modelo de referência - TOGAF P.5 

 

  TOGAF P.6: Service Oriented 

 – Processo de negócio, objectivo, política, interface, componente de serviço, interoperabilidade, 

requisito. Contexto: A representação dos serviços deve utilizar descrições do negócio para providen-

ciar contexto – processo de negócio, objectivos, políticas, regulamento, interface de serviço e 
componente de serviço. A orientação ao serviço gera requisitos únicos na infraestrutura, que deve 

assegurar a interoperabilidade dos sistemas. 

 

 
Fig. ３２ Modelo de referência - TOGAF P.6 
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TOGAF P.7:  Compliance with Law 

 – Leis, políticas. Contexto: A organização deve seguir as leis, regulações e políticas relativas a 

gestão de dados. Mudanças nestes elementos podem provocar mudanças nos processos de negócio 

e como consequência, nas aplicações. 

 

     TOGAF P.8:  IT Responsibility 

 –  Documentação de IT, integração. Contexto: A função de IT deve definir processos para gerir a 

unidade de negócio. Os modelos de dados, aplicações e tecnologia devem ser criados para assegu-

rar soluções integradas de qualidade e maximizar os resultados. 

 

Princípios de dados: 
 

     TOGAF P.11: Data is shared 

 – Artefacto, partilha de dados, politicas, standards, sistemas legacy, única fonte de dados. Contex-

to: Os dados são artefactos que devem ser partilhados e facilmente acessíveis. Para conseguirmos 

partilhar dados, devem ser desenvolvidos conjuntos de políticas e standards para gerir este tipo de 

informação. A curto prazo, deve ser preservado o investimento em sistemas legacy e procurar a 

migração de dados, para procurar que a partilha de dados seja a única fonte de dados virtual da 

empresa. 

 
Fig. ３３ Modelo de referência - TOGAF P.11 

 

        TOGAF P.12: Data is Accessible 

         - Dados portáveis. Contexto: a acessibilidade de dados implica que estes sejam facilmente obti-

dos pelos utilizadores. Isto significa que os sistemas devem corresponder aos métodos de acesso 

dos utilizadores – exemplo, portabilidade. 
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Fig. ３４ Modelo de referência - TOGAF P.12 

 

 

TOGAF P.15: Data Security 

 – Segurança, política, requisitos. Contexto: acesso aos dados deve ser permitido através de uma 

política baseada em necessidade e os requisitos de segurança devem ser concretizados. 

 

 

Princípios aplicacionais: 
 

TOGAF P.16: Technology Independence 
- Portabilidade, sistemas legacy, interfaces, aplicação legacy, aplicação, middleware. Contexto: es-

te princípio requer standards que suportem portabilidade. Vão ser necessárias interfaces para per-

mitir a comunicação das aplicações legacy em conjunto com a operação das aplicações actuais. 

Deve ser utilizado middleware para separar as aplicações do contexto do software. 

 

 
Fig. ３５ Modelo de referência - TOGAF P.16 
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      TOGAF P.17: Ease-of-use 

 – Critério de usabilidade. Contexto: as aplicações devem ter um “look-and-feel” comum e 

suportar os vários tipos de utilização. Assim, deve ser criado um “look-and-feel” standard e de-

senvolvidos critérios de usabilidade para ajudar na facilidade de utilização da aplicação. 

 

 

 
 

Fig. ３６ Modelo de referência - TOGAF P.17 

 
Princípios tecnológicos 

 

TOGAF P.19: Responsive Change Management  
 – Processo, gestão de standard/mudança. Contexto: é necessário desenvolver processos 

para gerir e implementar mudança que não criem atrasos. Se existirem mudanças, é neces-

sário manter o modelo actualizado e, se necessário, actualizar o standard. 

 

 
 

Fig. ３７ Modelo de referência - TOGAF P.19 
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TOGAF P.21: Interoperability  
 - Interoperabilidade, documentação IT. Contexto: devem ser seguidos os standards de inte-

roperabilidade a não ser que haja uma razão de negócio para implementar uma solução não stan-

dard. As plataformas existentes de IT devem estar bem identificadas e documentadas, para os pro-

cessos standards poderem ser revistos periodicamente.  

 
Fig. ３８ Modelo de referência - TOGAF P.21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.2 Modelo de referência 

Este é o modelo resultante do alinhamento dos princípios arquitecturais com os objectivos do IT.  

Foi dada especial relevância aos princípios que realizam os objectivos mais relevantes. Desta forma, 

através dos princípios arquitecturais da organização, alinhamos o modelo com os objectivos estraté-

gicos, conforme proposto.  

Separado por camadas, o modelo de referência: 
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Camada do negócio: 
 

 
Fig. ３９ Camada de negócio 

 

Para elaborar a camada aplicacional do modelo de referência, foram considerados os se-

guintes pontos: 

o Divisão das equipas e dos processos que executam consoante o que existe hoje em 

dia  

o Integração com prestadores de serviço externos à organização 

o Definição de um standard de representação para cada artefacto, resultante do proces-

so de gestão da mudança. Este processo não tem um owner, mas, conforme sugerido 

pelo TOGAF o mais indicado será um Centro de Competências [1,2]. Esta definição 

também leva em conta critérios de usabilidade para ir melhor ao encontro de que os 

utilizadores pretendem  

o Todas as funções devem estar alinhadas com os objectivos da organização 

o Considerar em cada instância de modelo os artefactos que influenciam o processo, 

quer seja uma Lei, decisão, requisito ou outro tipo de documentação de IT.  

 
 
 
 



42 
 

Camada aplicacional: 
 

 
Fig. ４０ Camada aplicacional 

o Interface única para as aplicações standard. As únicas excepções são as aplicações legacy, 

que eventualmente poderão ser desligadas através de um plano de migração – fase TOGAF 

[1] [secção 2.2] - e a aplicação colaborativa, cuja interface é independente do resto, por ser 

algo muito específico – neste caso, Sharepoint. Porém, deverá ter funcionalidades standard 

do negócio, como por exemplo uma secção de estado dos sistemas.  
 

o Os artefactos das aplicacionais são directamente influenciados pelo seu propósito de forma a 

obedecer aos requisitos de usabilidade, alinhando aqui com os objectivos estratégicos “Criar 

soluções digitais” e “Satisfação dos utilizadores” 
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Camada tecnológica: 
 

 
Fig. ４１ Camada tecnológica 

 

o Mais uma vez, a plataforma de colaboração à parte – por não ser um sistema crítico do negó-

cio 

o Todas as aplicações deverão comunicar com os servidores e base de dados através da mes-

ma camada de middleware seguro  

o Um modulo standard de gestão de dados com motor de regras e workflow para permitir es-

tandardização [25] a trabalhar sobre um servidor aplicacional e base de dados.  

o As componentes deste modulo poderão deixar de ser utilizadas se for o caso de um sistema 

legacy  

o Serviços cloud para permitir a alta disponibilidade e a mobilidade dos dados do negócio  
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Vista global: 

 

 
Fig. ４２ Modelo de referência 
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3.5 Projecto Sharepoint para manutenção 

 

Depois de alguns anos a lidar com documentação de IT e artefactos semelhantes em diferentes 

organizações, é fácil verificar que a maior causa para a desvalorização da documentação é não exis-

tir um plano de continuidade para a sua manutenção.  

 

Este caso não é diferente: conforme mencionado anteriormente, um modelo de referência que não 

esteja actualizado com aquilo que é a realidade dos projectos da empresa não é um modelo de refe-

rência e, a certa altura, deixa de ser um modelo. Com ciclos de desenvolvimento cada vez mais rápi-

dos e frequentes, este tipo de artefacto começa a ser posto de lado. 

 

Para que isto não aconteça, é necessário que ele se mantenha actualizado. Em vez de o fazer com 

base na necessidade, onde muitas vezes os prazos interferem inviabilizando qualquer tentativa de 

alteração, a organização deve definir um processo de negócio para este efeito. Este processo de ne-

gócio, descrito no modelo de referência como “Gestão da mudança/standards” é sugerido no ADM do 

TOGAF. É também mencionado como boa prática, a criação de um Centro de Competências para ser 

o catalisador da informação na organização [2]. 

O Centro de Competências pode ser um conceito organizacional – em forma de fórum de ideias, ou 

um departamento. Ambos são responsáveis por construir e melhorar a cultura da informação da em-

presa e distribuir esse conhecimento em vários projectos, de forma transversal. 

 

Aproveitando o facto de a organização já ter um departamento com o mesmo nome e funções se-

melhantes e a ferramenta colaborativa Microsoft Sharepoint, o desenho da solução de suporte ao 

ciclo ADM e, consequentemente ao modelo de referência, passa por aqui [18]. 

 

Independentemente da maturidade da organização, o trabalho de manutenção de um modelo de 

referência é essencialmente colaborativo e de comunicação. 

 

Requisitos: 

 

- Ferramenta colaborativa – Microsoft Sharepoint 2013 

- Ligação entre as duas – Sharepoint Online/Office 365 

- Ferramenta de modelação – Microsoft Visio 
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Tudo isto já existe na organização. É de assinalar que devido a um atraso de licenciamento, o Mi-

crosoft Visio ainda não foi disponibilizado à organização, sendo que o teste foi feito com os modelos 

em Archimate exportados para imagem. 

 

 

 

3.5.1 Arquitectura da solução 
 

Apesar de não ser normal ver estas ferramentas ligadas à arquitectura de informação, o resultado 

pode ser facilmente alinhado com os projectos e os artefactos do modelo de referência. É também 

uma forma de melhorar a maturidade da informação na organização. Esta solução não resolve, direc-

tamente, o problema mais comum de proactividade na gestão da informação, mas, pela experiência 

da organização e sendo o Sharepoint a primeira plataforma colaborativa, tem ajudado neste sentido.  

 

De forma geral, a solução permite: 

 

- Versionamento dos artefactos: 

 

 
Fig. ４３ Versionamento Sharepoint 
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- Alterações de forma colaborativa: 

 

 
Fig. ４４ Colaboração Sharepoint 

 

-  Manutenção do conteúdo dos artefactos e ligação directa entre os modelos em Visio e o modelo 

de informação standard [19]: 

 

 
Fig. ４５ Ligação Office e Visio - Sharepoint 

 

 

O Sharepoint e as ferramentas Office disponibilizam muitas funcionalidades colaborativas, mas só 

com a estratégia certa é que se alcança o resultado pretendido [19]. 
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Foi construído, então, um site Sharepoint com as diferentes camadas do modelo de referencia, pa-

ra serem consultadas e alteradas, com os objectivos e princípios da organização, de forma a manter 

e mostrar o alinhamento, e, por ultimo, um “site” por projecto, ligado às secções acima e contendo: 

diagramas instanciados da camada de negócio, aplicacional e tecnológica, um indicador de conformi-

dade com o modelo de referência e secções de anúncio, debate e de repositório de documentos, 

mantido pela equipa de projecto.  

 

 
Fig. ４６ Estrutura do site para o modelo 

 
Assim a organização também passa a dispor de um catalogo de projectos [21], bem como um re-

positório de artefactos resultantes de cada projecto relativo ao ciclo de desenvolvimento da arquitec-

tura, que servem como base ao desenho de alterações ao modelo de informação de referência.  

    De seguida, um exemplo em concreto do que seria a página principal de um projecto que ado-

tasse esta plataforma para a gestão da arquitectura do projecto: 
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Fig. ４７ Arquitectura de projecto instanciada em Sharepoint 

Benefícios: 

 

o Um meio colaborativo que integra o processo de negócio gestão da mudança/standards e a 

forma de gerir o modelo de referência, com todas as funcionalidades mencionadas acima. 

o É um ponto único de informação, com o potencial de formar um portfolio de projectos para a 

organização [21]. 

o Oferece transparência arquitectural a toda a organização, ajudando não só a comunicar deci-

sões mas principalmente a tomá-las. 

o Permite colaboração na elaboração dos artefactos e reutilização dos mesmos. 

o Estabelece um standard para especificação de soluções arquitecturais para cada projecto. 

 

Estes são apenas alguns dos benefícios desta solução, sendo que o objectivo principal, conforme 

tinha sido mencionado, era oferecer um meio de gestão do modelo de referência.  
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3.6 Análise de diferenças e feedback da organização 

 

Para avaliar a solução e demonstrar os seus benefícios, foi feita uma comparação com aquilo que 

existe hoje em dia na organização no que toca a vistas arquitecturais da mesma e dos seus projectos. 

Desta forma os responsáveis da organização conseguem também mostrar os princípios arquitecturais 

que estão a ser considerados, e como consequência, os objectivos estratégicos realizados. 

O que existe não é muito vasto, por isso o termo de comparação não avalia na perfeição a qualida-

de da solução. Por isto, foi pedido directamente o feedback da solução aos responsáveis da organi-

zação. Existem documentos soltos, como os dos princípios arquitecturais e agora os objectivos estra-

tégicos [secção 3.2] que já abordamos, mas são documentos de texto em estilo de vista geral.  

Para além disso, existem mais duas fontes de informação. A primeira acerca dos processos de ne-

gócio do IT, uma simples listagem com uma pequena descrição de cada processo. A segunda é a 

documentação de cada projecto. Esta documentação, para além de não seguir nenhum standard, 

apenas explica, normalmente, o fluxo de informação geral do projecto/aplicação. Concretizando: 

 
Fig. ４８ Vista da organização – processos de negócio 

 

Comparando esta vista com a vista do negócio [secção 3.4.2], vemos que não existe divisão dos 

processos de negócio pelas várias funções do negócio, o que inviabiliza o principio arquitectural P5: 

Divisão de tarefas e assumir de responsabilidade. A falta de uma vista quem inclua os artefactos de 

lei, requisitos e decisão que influenciam o negócio torna muito difícil decifrar se o que existe suporta o 
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princípio P4 – Suportar os processos de negócio o melhor possível e também o principio P8 – Con-

formidade com a Lei. Outra vista importante é a de relação da função de negócio com os objectivos, 

sendo que a falta deste contrato invalida o alinhamento com os objectivos estratégicos da organiza-

ção e não permite o cumprimento do princípio P2 – Plataformas estáveis, standard e orientadas ao 

objectivo. 

Para além disso, não existe um processo de gestão de mudança, inviabilizando o suporte à mu-

dança de forma estruturada e a criação e manutenção de standards - princípios P2 e P9 – Gestão da 

mudança.  

Foram escolhidos, como amostra, dois artefactos de suporte aos projectos: 

 

 

 

 
Fig. ４９ Vista de projectos da organização – artefactos representativos 
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Analisando o primeiro exemplo, um dos mais completos encontrados, vemos um fluxograma que 

descreve o processo e sistemas associados a este projecto.  Podemos verificar que, para além de no 

diagrama não podermos distinguir aquilo que é aplicacional, processual e de infraestrutura, este não 

segue nenhuma convenção e, principalmente, estas duas amostras representativas não têm nada em 

comum. Isto evidencia a falta de um standard. O mesmo acontece com o segundo, que tem ainda 

menos qualidade no que toca à maturidade da informação. 

 

Ambos os exemplos foram instanciados no modelo de referência. O primeiro já foi demonstrado 

neste trabalho e colocado no contexto da solução colaborativa [secção 3.5.1]. O segundo foi instanci-

ado usando as práticas arquitecturais inerentes a esta solução e já descritas no modelo de referência: 

 

 
Fig. ５０ Modelo de referência instanciado em projecto 

 

Ambos os modelos gerais do projecto dividem agora explicitamente a arquitectura aplicacional, de 

negócio e de infraestrutura. Estão também alinhados com os objectivos estratégicos da empresa, um 

dos benefícios a comprovar através deste trabalho. Para além disso seguem o mesmo standard e 
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definem explicitamente os objectivos de cada função, o que cumpre o princípio arquitectural P2 - Pla-

taformas estáveis, standard e orientadas ao objectivo e apoio ainda o princípio P5 – Colaboração 

entre países, divisão de tarefas e assumir de responsabilidade. Seguindo então o standard que está 

no modelo de referência, significa que os artefactos aqui gerados estão alinhados com leis, decisões 

ou requisitos que foram especificados – princípio P8 – Conformidade com a Lei – e também por estas 

razões, é um modelo que apoia a decisão e está em conformidade com a mudança, sendo passíveis 

de ser alterados sabendo-se exactamente quais as replicas de impacto na arquitectura do projecto - 

P9 – Gestão da mudança.  

  Na camada aplicacional, a presença de uma interface única para concretizar todos os processos 

de negócio envolvidos, demonstra o alinhamento com o princípio   P4 – Suportar os processos de 

negócio o melhor possível 

Na camada tecnológica, está presente a camada de middleware seguro através da qual as aplica-

ções comunicam com as bases de dados e servidores – princípio P1 – Dados estáveis e seguros. Se 

um dos projectos precisar de um novo serviço Middleware, por exemplo, ele é facilmente descrito no 

modelo do projecto e poder-se-á decidir incluir no modelo de referência se fizer sentido ser conside-

rado – principio P6 – Estrutura de IT eficaz e sustentável e P7 – Custos adaptados ao desenvolvimen-

to da organização. Assim, há uma visão global daquilo que é um projecto standard e as particularida-

des que distinguem arquitecturalmente cada projecto. Quando surge um projecto novo, este já tem 

um molde onde encaixar e por ventura soluções arquitecturais já implementadas que se podem apro-

veitar, o que reduz o tempo de implementação. 

 

3.6.1 Feedback 

  

Apesar da organização reconhecer que está um pouco atrás na maturidade da informação, tal é 

justificável com o facto de receberem 80% dos projectos prontos a implementar, sem grande hipótese 

de intervenção ao nível arquitectural. Isto também justifica a escassa documentação.  

Com o número crescente de soluções feitas pelo país, tem-se tornado evidente a falta de uma cul-

tura de informação. Reconhecendo que não tem as vistas arquitecturais que são necessárias para 

alinhar a arquitectura de informação com os objectivos estratégicos e de que é necessário encontrar 

uma solução para os tempos de implementação cada vez mais curtos, a organização vê a criação de 

um modelo de referência como um bom caminho a seguir, após apresentadas as potencialidades e 

instanciados os dois exemplos.  

No que toca à aplicabilidade do modelo, não foi possível definir por enquanto o owner do processo 

de gestão de mudança. Apesar de ligar directamente com um princípio arquitectural que realiza ob-

jectivos estratégicos [secção 3.2], seria uma alteração profunda, pelo que a definição de standards e 
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o suporte à mudança será da responsabilidade de cada equipa de projecto. Ainda assim, estes serão 

depois factorizados e serão parte integrante do modelo de referência, conforme estudado [2].  

Os responsáveis estão conscientes da falta de alinhamento dos projectos com os objectivos estra-

tégicos e argumentam que a chegada de novos projectos irá mudar este paradigma, por colmatar a 

falta de interfaces aplicacionais e standards comuns. Em concreto, para isto contribuem o novo ERP 

mais abrangente e a uma alteração na camada tecnológica que irá introduzir uma camada de mid-

dleware seguro e transversal – introdução de um ESB. Concluem, também, que a solução apresenta-

da no seu conjunto vem definir um caminho que responde a este cenário que obriga a dar a devida 

atenção à arquitectura de informação. 

Vão ser escolhidos três projectos para serem piloto e enriquecerem o modelo de referência. O re-

sultado esperado é o de que aumente e comprove a aplicabilidade do modelo, para além de servir 

como teste à colaboração das equipas e viabilidade da solução de colaboração. 

A forma colaborativa como esta solução pretende evoluir vai de encontra ao contexto actual da or-

ganização, que tem planos para tornar a ferramenta Sharepoint na ferramenta standard para Project 

portfolio management [23, 24]. A solução colaborativa apresentada para a manutenção do modelo 

está centrada naquilo que é o contexto da organização alvo mas os fundamentos mantêm-se para 

qualquer outra: o modelo de referência deverá ser mantido e de forma colaborativa é uma forma efi-

caz de o fazer. 
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4 Conclusões e trabalho futuro 
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As soluções descritas neste trabalho propõem-se a responder ao desafio lançado pela organiza-

ção, o de resolver dois problemas: o da falta de vistas arquitecturais que permitam um suporte de 

excelência à decisão e o da exigência de ciclos de implementação cada vez mais curtos e as suas 

consequências na gestão da informação na organização. Em resposta a estes desafios e após uma 

análise aos artefactos presentes na organização, foi elaborado um modelo de referência da arquitec-

tura de informação. O modelo, baseado nos princípios arquitecturais do TOGAF que mapeiam os 

princípios da organização com os seus objectivos estratégicos, foi analisado pelos responsáveis da 

organização que reconheceram mais valias e procuram agora implementá-lo em forma de projecto 

piloto. A mais valia de ter experiência empírica com a gestão de informação em IT permitiu que se 

identificasse, em sede de debate com a organização, a falta de um catalisador para a implementação 

do modelo e uma potencial falha na sua manutenção. Para isto, uma solução colaborativa também foi 

implementada.  

Assinalamos que a viabilidade de uma solução colaborativa depende muito do que é a cultura or-

ganizacional e que o caminho poderia seguir por atribuir responsabilidades – de gestão da mudança 

ou de consultor arquitecto. É de salientar, portanto, as seguintes contribuições: 

- A organização tem agora um caminho para resolver os problemas de que estava ciente 

- O modelo de referência elaborado está validado e oferece para já, à organização, uma vista glo-

bal da arquitectura standard dos seus projectos de IT 

- É agora perceptível o impacto que uma alteração tecnológica pode ter os objectivos estratégicos 

- Está definido o caminho e preparado o arranque para os projectos pilotos adoptarem esta solução 

- Uma solução colaborativa que responde ao principal factor de risco da solução, o da manutenção, 

permitindo ao mesmo tempo uma adopção mais rápida adopção do modelo, usando as tecnologias e 

alinhando-se com o contexto existentes 

 

Para melhoria e trabalho futuro, é necessário considerar outro caminho para a manutenção do mo-

delo que não seja o de uma solução colaborativa, já que isso não se encaixa em qualquer organiza-

ção. 

Vamos acompanhar o desenvolvimento da implementação do modelo, começando por formar as 

pessoas envolvidas, explicando o conceito e expondo a importância deste trabalho. Depois, é impor-

tante verificar se cada instancia do modelo está a contribuir para o enriquecimento do modelo de refe-

rência e que estas contribuições se mantenham alinhadas com os princípios arquitecturais e os objec-

tivos estratégicos da organização. 
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