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RESUMO 

Os Serviços Públicos de Emprego (SPE) oferecem ferramentas através de  

diferentes canais, tanto para empregadores como para candidatos a emprego. A  

multiplicidade de serviços e canais, juntamente com processos que às vezes não  

estão devidamente mapeados, produzem desafios durante a implementação  

de sistemas digitais. O presente documento analisa como o uso da arquitetura  

empresarial pode fornecer uma estrutura para definir e representar uma visão  

de alto nível dos processos da organização e seus sistemas de tecnologia da  

informação (TI), bem como a sua relação com diferentes partes da organização  

e com entidades externas. Ter uma visão estratégica e um planejamento de alto  

nível permite estabelecer sistemas em fases e módulos, bem como organizar  

serviços para melhorar a eficiência e a eficácia dos serviços. Esta publicação  

busca apoiar os formuladores de políticas, gestores e funcionários que trabalham  

com políticas de emprego para entender os benefícios de implementar uma  

transformação digital abrangente nas instituições e fazê-lo dentro da estrutura  

de uma ferramenta estratégica, como é a arquitetura empresarial.  

1 
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Os Serviços Públicos de Emprego (SPE) enfrentam o desafio de aprimorar 

seus serviços em um contexto no qual cidadãos e empresas buscam qualidade 

e eficiência. Os usuários de serviços de emprego, sejam eles públicos ou 

privados, procuram aqueles que minimizam as ineficiências. Nesse sentido, 

quando os SPE utilizam processos manuais e dependentes do papel, é fácil 

gerar desilusão entre os usuários e desencorajar a iniciativa privada quanto 

ao cadastramento de vagas.  2 

Modernizar um SPE, ou qualquer serviço associado, requer a compreensão  

das etapas que antecedem a implementação dos sistemas. Nesse sentido,  

a Arquitetura Empresarial pode ser utilizada como ferramenta estratégica  

para determinar essas etapas prévias e definir o melhor processo de  

modernização. Estabelecer um sistema de intermediação de mão de  

obra demanda que os serviços sejam complementares e compartilhem  

informações, se fazendo necessário o uso de tecnologias apropriadas.

Da mesma forma, a tecnologia permite reduzir o impacto sobre o meio  

ambiente, melhorando o acesso aos serviços para pessoas com deficiência  

(PcD)  ou aquelas que residem longe dos escritórios do SPE. Por exemplo,  

no caso do sistema paraguaio, o uso da inteligência artificial (AI) foi a base  

para uma coordenação com os serviços privados e para o fornecimento  

da tecnologia requerida para complementar a informação e implementar  

políticas apropriadas no mercado de trabalho.  

4

3 

2. Os processos manuais também podem gerar desconfiança sobre a forma como os candidatos são selecionados. 
Isso se deve ao fato de que os processos manuais estão mais sujeitos a erros humanos não intencionais. 

3. O benefício de dispor de informações sobre vagas dos serviços de emprego privados e públicos é a economia de 
custos na definição de políticas trabalhistas eficazes e na orientação de sistemas de treinamento de pessoal para 
produzir as habilidades necessárias. Para obter mais informações sobre os benefícios dessas tecnologias, consulte 
Urquidi e Ortega, 2020. 

4. Ao implementar tecnologia em serviços sociais, é fundamental garantir que esta seja acessível a PcD. Para obter 
informações sobre boas práticas de acessibilidade, consulte: https://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility. 

https://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility  
https://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility


De acordo com sua definição, os SPE “planejam e executam muitas das 

políticas ativas do mercado de trabalho usadas para ajudar os trabalhadores 

a encontrar empregos, e as empresas a preencher vagas, além de facilitar 

os ajustes do mercado de trabalho e amortecer o impacto das transições 

econômicas”.  Em particular, os SPE oferecem serviços para candidatos a 

emprego, cujos perfis não fazem parte do grupo-alvo de serviços privados de 

emprego ou caça-talentos, bem como candidatos a emprego que requerem 

assistência adicional. 

5

Os serviços de qualidade podem estar associados a um processo de 

transformação digital. A abrangência do processo de transformação dos SPE 

vai desde a eliminação de processos manuais, até a automação, a gestão 

online e a incorporação de novos elementos tecnológicos, tais como: AI,

ciência de dados, robotização, serviços em nuvem,  machine learning e 

Internet das coisas.   A autogestão, os procedimentos online, a automação, 

a interoperabilidade de sistemas e as informações pertinentes, preditivas e 

oportunas fazem parte das ferramentas que os serviços tradicionais requerem 

para dar respostas satisfatórias aos usuários digitais mais exigentes.   10

9 

8

7 

6 

5. BID, AMSPE, OECD (2015). 

6. Mais informações sobre o uso da Inteligência Artificial para a intermediação de mão de obra estão disponíveis em 
Urquidi e Ortega. (2020). 

7. Para conhecer as melhores práticas para a contratação de serviços em nuvem, consulte: Garcia et al, (2020 ). 

8. A internet das coisas apresenta alternativas para uso na gestão pública. Consulte https://u-gob.com/internet-de-
las-cosas-iot-en-gobierno-9-aspectos-para-implantarlo/ 

9. CEPAL (2011). 

10. Para os fins desta publicação, um usuário é considerado digital quando usa regularmente um produto ou 
serviço digital. 6 

https://u-gob.com/internet-de-las-cosas-iot-en-gobierno-9-aspectos-para-implantarlo/ 
https://u-gob.com/internet-de-las-cosas-iot-en-gobierno-9-aspectos-para-implantarlo/ 
https://u-gob.com/internet-de-las-cosas-iot-en-gobierno-9-aspectos-para-implantarlo/  
https://exigentes.10
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A transformação digital se caracteriza por ser um processo contínuo, que pode 

facilmente se tornar complexo devido ao envolvimento de vários stakeholders. 

Ter uma arquitetura de alto nível permite o estabelecimento de prioridades e 

uma implementação modular, ou seja, dividir um projeto em etapas para torná-

lo mais gerenciável. Além disso, facilita a obtenção de resultados rápidos, gera 

eficiências no uso de fundos, e evita a reformulação de processos por não ter 

sido considerada alguma funcionalidade no princípio. 

Em face do exposto, é essencial que, antes de iniciar os desenvolvimentos 

computacionais, seja dada atenção à estratégia de planejamento e 

implementação de produtos, processos e tecnologias. Para isso, é importante 

ter um plano que consiga alinhar os componentes da infraestrutura tecnológica 

e dos sistemas de informação e gestão aos objetivos do negócio. O anterior 

garante escalabilidade, flexibilidade e conectividade com outros sistemas 

existentes. 

É nesse processo que a arquitetura empresarial (AE) serve como ferramenta 

estratégica para focar essas interações e sinergias, bem como para entender 

a relação entre os processos de uma entidade.  A AE proporciona uma visão 

de alto nível dos processos e seus sistemas de tecnologia da informação 

(TI), bem como sua inter-relação, na qual os processos e sistemas são 

compartilhados por diferentes partes da organização.  A AE inclui também o 

levantamento estratégico e funcional da instituição; uma análise das lacunas 

12

11

11. De 2017 a 2021, os autores trabalharam com vários SPE da América Latina para entender seus processos. Uma 
das constantes foi que, ao reunir diferentes áreas, observou-se que as informações produzidas por uma delas eram 
utilizadas por outra, e que, com pequenos ajustes em seu processo, seria possível gerar eficiências para várias áreas. 
Foi nesse contexto que a arquitetura empresarial passou a ser utilizada como ferramenta para localizar sinergias e 
correlações. 

12. TOGAF standard V. 9.2. 

https://organiza��o.12
https://entidade.11


    

 

com os sistemas existentes; e um mapeamento de sistemas de informação e 

infraestrutura computacional. 

Como exemplo, pode-se pensar em dois serviços dentro de um Ministério, 

um para candidatos a emprego e outro para o registro de empregadores. Por 

estarem em escritórios diferentes, ambos possuem sistemas de atendimento 

e portais de autogestão, gerando registros separados e independentes um 

do outro. O resultado se traduz na necessidade de uma empresa se cadastrar 

novamente quando quiser registrar vagas, apesar de todas as suas informações 

já estarem em um sistema do Ministério, duplicando os custos de execução e 

manutenção de sistemas altamente compatíveis. Com um processo unificado, 

a vinculação dos sistemas poderia gerar economia e oferecer uma visão única 

das interações do usuário e dos serviços disponíveis. 

FUNDAMENTOS DA ARQUITETURA EMPRESARIAL 

A AE faz referência ao projeto de estruturação de um sistema. Ela envolve 

o processo de definição de uma solução estruturada que cumpra com todos 

os requisitos técnicos e operacionais, enquanto otimiza atributos comuns de 

qualidade, como desempenho, segurança e reusabilidade. A AE envolve a 

tomada de uma série de decisões baseadas em uma variedade de fatores, 

cada um dos quais pode ter um impacto na qualidade, desempenho, facilidade 

de manutenção e sucesso do sistema. 

13 

13. TOGAF standard V. 9.2. 8 

https://sistema.13
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GRÁFICO 1: EXEMPLO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE 

ALTO NÍVEL 

Portal do CENTRO DE
Portal do Aplicativo INTELIGÊNCIAconsultor / Chat/bot Redes sociais FRONT cidadão móvel OCUPACIONALnegociador 

INTEGRAÇÃO 

Motor de Motor de Motor de 
Software de Gestão de detecção busca de indicadores gestão de APIconteúdos de lacunas emparelhamento por inspeção

e perfis (utilizando IA) 

Gestão Gestão de Sistema de gestão Sistema de Lógica de 
documental de relacionamento gestão de relatórios negócioBACK com clientes processos e de arquivos 

BANCO DE DADOS 

Armazém 
de dados 

Inteligência 
de dados 

Analítica 
de dados 

MÓDULO DE 
NOTIFICAÇÕES 

TERCEIROS 

G O V E R N A N Ç A  E  P R O C E S S O S  
FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

 

 

A AE permite a execução de programas e projetos com uma adequada  

governança. Isso facilita a implementação dos módulos ao longo do tempo,  

reaproveitando peças já instaladas dentro de um roadmap com prioridades e  

prazos alinhados aos objetivos dos SPE. Da mesma forma, torna-se possível  

obter conquistas rápidas, seguidas de módulos com uma visibilidade clara  

de prioridades, prazos e recursos financeiros, que, à medida que vão sendo  

implementados, geram funcionalidades e dados consistentes, oportunos e  

abrangentes.  14 

A AE abrange uma disciplina de análise em quatro dimensões principais: 

informações (dados), negócios (processos), aplicativos e tecnologia (TI), 

descritos a seguir: 

14. A arquitetura empresarial permite contar com um projeto de processos e sistemas de alto nível e, nesse sentido, 
a AE é uma ferramenta estratégica. Seu objetivo não é definir uma condição futura ou definir objetivos para a 
organização, mas complementar ferramentas que permitam analisar estrategicamente a missão ou visão de futuro 
da organização e alinhar processos e mudanças. 

https://abrangentes.14
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 GRÁFICO 2: CAMADAS E DEFINIÇÕES DA AE 

ARQUITETURA DE 
APLICATIVOS 
(PROCESSOS) 

ARQUITETURA 
TECNOLÓGICA 

Fornece a definição 
funcional para cada 
um dos sistemas de 

informação 
necessários, as 

interações entre  
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processos da 

atividade principal 
da organização  

Descreve a 
estrutura de 

hardware, software 
e comunicações 

necessária para dar 
suporte à 

integração  dos 
sistemas de 
informação 

ARQUITETURA 
EMPRESARIAL 
(PROCESSOS 

VISÃO DA ARQUITETURA 
( A L I N H A M E N T O  E S T R AT É G I C O )  

OPORTUNIDADES E SOLUÇÕES 

CARTEIRA DE PROJETOS 

GOVERNO EXECUTOR 

ARQUITETURA DA 
INFORMAÇÃO 

(DADOS) 

Descreve a estrutura 
dos dados físicos e 

lógicos da 
organização e seu 
modelo de gestão 

Define a 
estratégia do 

negócio, a 
estrutura 

organizacional e 
os processos  

chave da 
organização 

FONTE: THE OPEN GROUP 

A arquitetura da informação ou dos dados analisa o fluxo interno e externo  

dos dados, garantindo sua integridade ao longo de todos os processos. Por  

sua vez, a arquitetura empresarial ou de processos envolve o planejamento  

ponta a ponta dos SPE. A arquitetura de aplicativos define os componentes  

dos sistemas de informação e de gestão necessários. Finalmente, a  

arquitetura tecnológica define os requisitos de infraestrutura necessários  

para oferecer suporte aos componentes de software, plataformas e serviços  

definidos na arquitetura de aplicativos. Tudo isso ocorre em consonância  

com os objetivos e a missão dos SPE.  



 

  

 

 

A AE produz vários benefícios quando executada como parte da  

implementação de tecnologias.  Entre os principais estão:   15

•  Promove agilidade e qualidade no serviço de atendimento    

aos usuários e organizações. Dispor de sistemas que reutilizam  

informações permite que os usuários não tenham que inserir suas  

informações todas as vezes que iniciarem um novo procedimento,  

mas apenas autorizar o uso das suas informações. 

• Reduz custos para as instituições e para o usuário ao incorporar  

padrões tecnológicos que podem ser reutilizados múltiplas vezes,  

como, por exemplo, sistemas únicos de atendimento ao cliente  

que prestam serviços a todos os vice-ministérios e instituições  

relacionadas, com parâmetros específicos para cada vice-ministério  

que permitem um atendimento personalizado ao usuário com a  

mesma ferramenta. Isso resulta em menores custos de sistemas de  

informação, menos esforços com implementação, treinamento e  

adoção, e menores custos de geração de dados consolidados.  

• Consegue uma maior transparência e confiabilidade dos dados e 

indicadores por meio de seu planejamento e gerenciamento adequados. 

• Fornece suporte à estratégia de governo online ou Governo  

Digital. Um exemplo é a criação de procedimentos online ou a  

facilitação do acesso a serviços do SPE a pessoas com deficiência  

(PcD) e a grupos vulneráveis.  

15. TOGAF standard. Versão 9.2. 11 

https://tecnologias.15
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• Permite a sustentabilidade dos sistemas de informação e gestão 

dos SPE ao longo do tempo, através da execução de mudanças de 

forma ordenada, flexível, documentada e ágil. 

COMO O PLANEJAMENTO E O ALINHAMENTO, DENTRO DA 
ESTRUTURA DA ARQUITETURA EMPRESARIAL, PODEM AJUDAR A 
TRANSFORMAR OS SPE?16 

O planejamento no âmbito da AE é a base para a definição dos aspectos 

prévios à implementação dos sistemas de informação, permitindo a sua 

execução ordenada.  Alguns desses aspectos são: 

I. Definição do foco dos programas seguindo uma 

metodologia, estabelecida. 

II. Definição da estrutura da equipe de trabalho dos 

programas. 

III. Definição da governança dos programas, incluindo 

comitês de tomada de decisão, definição das regras 

das reuniões, escalonamento de decisão, especificação 

das informações a serem reportadas, entre outros. 

IV. Metodologia de compras e implementação sugerida 

para projetos. 

16. O documento sistematiza em vários de seus capítulos os resultados dos trabalhos de elaboração de arquiteturas 
em SPE e Ministérios do Trabalho no Paraguai (2015), Colômbia (2019), México (2019), Peru (2019) El Salvador (2019) 
e Bolívia (2019), entre outros. 
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V. Planejamento de prazos (cronograma de execução de

fases e módulos).

VI. Planejamento financeiro dos programas.

VII. Fichamento de projetos dentro dos programas,

incluindo seus antecedentes, linha de base e metas

atuais, benefícios esperados, suporte técnico do

projeto, riscos identificados, bem como cronograma e

custos do projeto.

Um exemplo de aplicação da AE como guia para a transformação digital em  

SPE é o portal e o banco de empregos como ferramenta integrada de apoio  

a candidatos a emprego e ao empregador na gestão de vagas. A concepção  

e implementação de serviços para candidatos a emprego no âmbito da AE  

permitem que o portal seja implementado por etapas, partindo de um sistema  

de registo de oportunidades de emprego e candidatos ao preenchimento de  

vagas que, ao longo do tempo, podem incorporar novas tecnologias para  

agilizar o trabalho. O sistema de registro básico pode fornecer informações  

aos conselheiros para que eles possam propor alternativas aos candidatos  

a emprego, primeiro manualmente, depois usando ferramentas de busca  

de palavras e, eventualmente, pode ser implementado.um mecanismo de  

matchmaking com IA   que estabeleça uma correspondência por habilidades  

ou competências profissionais. Posteriormente, este sistema pode interoperar  

com outros sistemas e, assim, dotar as áreas de análise do Ministério e outras  

agências de dados confiáveis e interconectados, que permitam conhecer as  

17

17. Urquidi e Ortega, 2020.

https://implementado.um


 

 

 

 

 

competências que o mercado de trabalho requer, servindo de guia para as  

políticas de formação profissional.  

Desta forma, um portal de emprego também poderá ser a base de um sistema  

de intermediação de mão de obra (SIMO) que inclua serviços privados de  

emprego e uma das bases de um sistema de informação do mercado de  

trabalho. Da mesma forma, o uso adequado dos dados gerados pelo portal,  

e posteriormente pelo SIMO, permitirá ao SPE e ao Estado conhecer melhor  

o mercado de trabalho e ter informações importantes para suas próprias  

tomadas de decisão.  

BOAS PRÁTICAS PARA O DESIGN DE UMA ARQUITETURA 
EMPRESARIAL 

Dimensionar a AE antes de implementar sistemas de informação e gestão 

gera maior certeza sobre os resultados. Algumas boas práticas são: 

• Incorporar sucessos imediatos para gerar motivação e resultados 

antecipados. 

• Envolver áreas estratégicas como planejamento, finanças, operações 

e processos nos mais altos níveis de decisão. 

• Identificar todos os principais atores e suas funções na AE. 

• Modelar com transparência os programas que resultam da concepção 

e manter a consistência com as novas iniciativas. 

14 
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• Alinhar a visão, missão, objetivos e processos principais do SPE. 

• Prestar atenção especial ao fluxo de dados, design de banco de dados 

e tratamento exaustivo de dados confidenciais e segurança de dados. 

• Utilizar ferramentas de documentação, treinamento e adoção dos 

conceitos de arquitetura para garantir uma adequada concepção e 

planejamento. 

• Garantir o recrutamento de equipes de trabalho que serão impactadas 

por programas de transformação derivados da AE. 

CONCEITOS PRÁTICOS18 

Para facilitar a execução de projetos relacionados com sistemas de informação, 

é importante entender os conceitos envolvidos com as novas tecnologias. 

Nesse sentido, as diferentes camadas dos sistemas devem ser identificadas 

e mantidas de forma a garantir sua sustentabilidade. As três camadas são 

chamadas de Front, Middle e Back e são complementadas por camadas de 

orquestração, integração, qualidade de dados e análise. 

As funções nas diferentes camadas são descritas abaixo19. 

•  A) Sistemas Front:  Contêm os recursos pelos quais os usuários 

interagem com os serviços e processos da organização. Eles são o 

mecanismo de acesso para a execução de produtos e serviços. 

18. Com base na experiência de 5 países da região. 

19. As definições de cada camada foram recuperadas do TOGAF standard. Versão 9.2. 



 

 

 

 

 

  

 

 

• B) Sistemas Middle: Contêm as competências empresariais 

intermediárias que dão suporte à comunicação entre estas e aquelas 

com os quais o usuário interage, bem como outras competências que 

dão sustentação à funcionalidade.  

• C) Sistemas Back:  Contêm as competências e funcionalidades  

que suportam o desenvolvimento das atividades próprias dos  

processos. Nessas competências, o que é solicitado ao Front é  

confirmado e processado. 

• D) Sistemas de Integração:  Contêm as competências e  

funcionalidades que permitem a interoperabilidade com serviços  

externos.  

• E) Sistemas de Orquestração: Dão suporte à implementação do 

padrão de arquitetura de integração. Seu objetivo é estabelecer uma 

estrutura (protocolos, design e metodologia) sobre a qual novos 

sistemas devam ser construídos. 

• F) Qualidade de Dados:  Descreve as competências para projetar, 

gerenciar e melhorar os atributos de qualidade das informações 

da organização, tais como coerência, completude, confiabilidade, 

integridade, entre outros. 

•  G) Espaços de Análise: Contêm as competências que analisam, 

interpretam e entregam relatórios estatísticos e planilhas que facilitam 

a tomada de decisões e que incluem Relatórios, Big Data, Business 

Intelligence e Business Analytics. 16 
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CARACTERÍSTICAS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PROJETADOS 

DENTRO DA ESTRUTURA DA ARQUITETURA EMPRESARIAL  

Os processos de transformação digital possuem características que geram  

benefícios ao longo do tempo. Entre eles, destacam-se a modularidade,  

escalabilidade, interoperabilidade  e a abordagem dos programas (Best-

of-Breed).   

• Modularidade: permite que os sistemas de informação e gestão 

dos SPE sejam implementados de acordo com as prioridades 

estabelecidas, permitindo a adaptação dos módulos sem afetar o 

funcionamento global do sistema. A modularidade também permite 

sucessos imediatos. 

• Escalabilidade: oferece adaptabilidade de acordo com as 

circunstâncias, sem perder a qualidade do produto. Os sistemas 

computacionais são escaláveis quando é possível gerenciar seu 

crescimento sem ter que trocar as peças. Para alcançar escalabilidade, 

é importante projetar sistemas de informação em camadas. 

• Interoperabilidade: permite o acesso a dados de outras instituições  

ou áreas, bem como ajuda a disponibilizar para outras instituições  

os dados dos sistemas de informação do SPE. A interoperabilidade  

é essencial para que as informações sejam integradas e  

interconectadas.  20

20. Para obter mais informações sobre os benefícios da interoperabilidade para serviços sociais, consulte Pombo et 
al. (2019). 

https://interconectadas.20


  • Abordagem dos programas (Best-of-Breed)21: a estratégia de 

desenvolvimento Best-of-Breed permite combinar desenvolvimentos 

customizados com componentes adquiridos ou serviços disponíveis em 

plataformas na nuvem, conseguindo combinar o melhor componente 

para cada função desejada.  

CONCLUSÕES 

Os SPE costumam fazer parte da intermediação de mão de obra, servindo 

como base da cadeia de valor dos negócios. Além disso, oferecem uma via 

de acesso a programas de empregabilidade para candidatos a emprego de 

forma ativa, através de estágios e programas de formação dual, que facilitam 

a sua inserção no mercado de trabalho. 

A transformação digital de uma SPE permite à instituição se posicionar como 

entidade competitiva e ter um maior impacto junto à população devido à sua 

ampla cobertura e diversidade de serviços. 

As desvantagens de não implantar uma AE no longo prazo em uma SPE podem 

levar a organização a desacelerar sua transformação digital, pois existe o risco 

de que os objetivos estratégicos, os processos institucionais e os recursos não 

estejam alinhados ao momento de implementar tecnologias que ajudem a 

tornar os serviços oferecidos mais eficientes para todos os usuários. 

Em geral, uma AE bem projetada e implementada pode facilitar o 

aproveitamento dos benefícios da tecnologia para automatizar os processos 

21. Gartner Glossary. 18 
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dos SPE. Consequentemente, os serviços oferecidos pelos SPE podem corrigir 

automaticamente as desigualdades dentro do mercado de trabalho, como 

lacunas entre as competências requeridas e oferecidas, detectar empregos 

de baixa qualidade, aumentar o acesso à informação sobre determinados 

empregos, em diferentes regiões de um país, entre outros. 

Os benefícios mencionados podem ser replicados em outros países e  

cidades, sejam em áreas urbanas ou rurais, impactando positivamente a  

região e tornando-a atrativa para futuros empregadores que queiram investir  

na área. Isso é possível graças à oferta de mão de obra qualificada gerada  

pelos SPE digitais. 
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