








2

Novas tecnologias
para o emprego

Novas tecnologias para o emprego

Benefícios da implementação de serviços no âmbito de uma 
arquitetura empresarial 

Manuel Urquidi, Gloria Ortega, Víctor Arza e
Julia Ortega.

Julho de 2021

As opiniões expressas nesta publicação são de exclusiva responsabilidade dos autores. Agradecemos os valiosos comentários 
de Mario Casco, David Dabdoub e Dulce Dias Baptista, e desta última, especialmente pelo apoio na elaboração do Anexo 1. 
Agradecemos também à equipe da Divisão de Mercados de Trabalho do BID, especialmente Carolina González Velosa, Livia 
Gouvea Gomes, David Kaplan e David Rosas pelas contribuições compartilhadas.



Novas tecnologias
para o emprego

3 3

SUMÁRIO

Os Serviços Públicos de Emprego (SPE) são aqueles oferecidos através 

de diferentes canais aos empregadores que procuram trabalhadores e aos 

candidatos que desejam obter uma colocação no mercado de trabalho ou 

que solicitam o seguro-desemprego. A multiplicidade de serviços e canais, 

aliada a processos que muitas vezes não estão mapeados de forma adequada, 

apresenta uma série de desafios na hora de implantar sistemas digitais nos 

serviços. O presente documento analisa como o uso da arquitetura empresarial 

pode fornecer parâmetros 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. O documento apresenta exemplos de como 

novos processos e sistemas, quando implementados estrategicamente dentro 

da estrutura de uma arquitetura empresarial, proporcionam maiores benefícios 

do que quando isso é feito de forma desarticulada. Com esta publicação, espera-

se que os tomadores de decisão, bem como os gestores e responsáveis pelas 

políticas de emprego, apreciem plenamente os benefícios da implementação 

de uma transformação digital de ampla abrangência nas instituições de 

intermediação de mão de obra, no âmbito de uma ferramenta estratégica como 

é a arquitetura empresarial.

* Ver https://www.opengroup.org/
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LISTA DE SIGLAS**

AE: Arquitetura Empresarial

API: Application Programming Interface (Interface de Programação de 
Aplicativos) 

BA: Business Analytics (Analítica empresarial) 

BI: Business Intelligence (Inteligência empresarial)

COTS: Commercial Off The Shelf (Componentes Comerciais de Prateleira)

CRM: Customer Relationship Management (Gestão de Relacionamento com 
o Cliente)

DWH: Data Warehouse (Armazém de dados)

ECM: Enterprise Content Management (Gestão de conteúdo empresarial) 

ESB: Enterprise Service Bus (Barramento de Integração de Serviços)

ETL: Extract, Transform and Load (Extrair, transformar e carregar dados)

IA: Inteligência Artificial 

IdC: Internet of Things (Internet das Coisas)

IVR: Interactive Voice Response (Sistema interativo de resposta por voz)

PcD: Pessoas com Deficiências 

PQRS: Requerimentos, Reclamações, Críticas e Sugestões     

SIE: Sistema de Intermediação de Mão de Obra 

SMS: Short Message Service (Central de mensagens de texto)  

SPE: Serviços Públicos de Emprego

TI: Technology Intelligence (Inteligência Tecnológica)

** O Anexo 2 contém um glossário de termos. Breves definições de determinados conceitos e hyperlink para o glossário também 
foram incluídos ao longo da publicação. Alguns se repetem ao longo do texto para auxiliar o leitor que não necessariamente estiver 
lendo todo o documento ou que não leia os capítulos consecutivamente, ou ainda, simplesmente desejam relembrar um conceito 
após retomar a leitura algum tempo depois.
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INTRODUCTION

A modernização dos Serviços Públicos de Emprego (SPE), ou de qualquer 

serviço associado, requer a compreensão das etapas prévias à implementação 

de sistemas. É justamente aí, no momento de determinar as etapas prévias 

e definir o melhor processo de modernização possível, que a arquitetura 

empresarial desempenha um papel fundamental como ferramenta estratégica. 

Os SPE são os serviços por meio dos quais “muitas políticas ativas do mercado 

de trabalho voltadas a ajudar trabalhadores a encontrar emprego e empresas 

a preencherem as vagas são planejadas e executadas”. Eles também facilitam 

os ajustes do mercado de trabalho e ajudam a amortecer os impactos das 

transições econômicas.1 A melhora do desempenho de um SPE requer a 

melhoria de processos, aliada à utilização de novas tecnologias.

Os SPE contribuem para o desenvolvimento social e econômico de um país 

na medida em que são criados para ajudar os candidatos a emprego a lidar 

com os atritos do mercado de trabalho, especialmente aqueles que, devido ao 

seu perfil, não fazem parte do grupo-alvo dos serviços privados de emprego 

ou caça-talentos, e/ou requerem suporte adicional, seja em busca de uma 

colocação no mercado de trabalho, capacitação ou treinamento, ou outros.2 

 

Num contexto em que tanto os usuários quanto as empresas procuram 

qualidade e eficiência nos SPE, o desafio de melhorar a sua prestação de serviço 

é permanente. Os serviços de emprego, públicos e privados, não concorrem 

necessariamente entre si, uma vez que se especializam em públicos-alvo 

diferentes. No entanto, essa é a percepção dos usuários e eles se dão conta 

1.  BID, AMSPE, OECD (2015).

2. Em alguns casos, o SPE também oferecem benefícios por desemprego.
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das ineficiências que ocorrem no SPE quando utilizam processos manuais e 

dependem do papel, o que também desestimula o setor privado a cadastrar 

suas vagas dessa forma.3

O estabelecimento de um sistema de intermediação de mão de obra (SIL) 

em um país demanda dos serviços públicos e privados de emprego uma 

complementariedade e compartilhamento de informações. Um pré-requisito 

para isso é o uso de tecnologias apropriadas4, que possam se tornar uma 

ferramenta que promova o trabalho colaborativo. Por exemplo, os motores de 

IA podem ser usados para a intermediação de mão de obra, os quais podem 

servir de base para a coordenação com os serviços privados, fornecendo-lhes 

tecnologia para complementar as informações necessárias para implementar 

políticas adequadas do mercado de trabalho. 

A prestação de serviços de qualidade pode ser acompanhada por um 

processo de transformação digital. No caso do SPE, um serviço de qualidade 

vai desde a eliminação da gestão com documentos em papel ou processos 

manuais, até a automatização, gestão on-line e incorporação de novos 

elementos tecnológicos como a inteligência artificial (IA),5 a ciência de dados, 

3. Os processos manuais às vezes criam desconfiança entre os empregadores sobre a forma como os candidatos são 

selecionados. Isso porque tais processos são mais suscetíveis a erros humanos inadvertidos - como o emparelhamento 

incorreto de candidatos a ofertas de emprego - e tendem a ser muito demorados, além de outros problemas.

4. O principal benefício de ter informações sobre as vagas nos serviços de emprego, públicos e privados, é a economia 

de custos para a definição de políticas eficazes para o mercado de trabalho e orientar os sistemas de capacitação 

profissional para produzir as habilidades que os empregadores realmente precisam. Ao usar dados anônimos de um 

sistema de intermediação de mão de obra, os custos de coleta de informações são evitados, enquanto os tomadores 

de decisão se beneficiam de um fluxo constante de perfis profissionais. Da mesma forma, eficiências de custo 

podem ser alcançadas quando novas tecnologias são implementadas, como sistemas de inteligência artificial para a 

intermediação de mão de obra. Para obter mais informações sobre os benefícios dessas tecnologias, consulte Urquidi 

e Ortega (2020).

5. Urquidi e Ortega (2020) apresentam informações adicionais sobre o uso de inteligência artificial na intermediação 

de mão de obra.
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a robotização, os serviços em nuvem,6 a aprendizagem por máquina (machine 

learning) e a Internet das coisas (IoT).7  A autogestão, os procedimentos on-line, 

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 às exigências dos usuários digitais, 

atuais e potenciais.8 Isso porque exigem novos tipos de serviços, incluindo 

modalidades inovadoras por meio das quais as pessoas possam interagir em 

novos canais de atendimento.9 A melhoria dos serviços que usam  tecnologia 

também permite reduzir o consumo de papel e, consequentemente, seu 

impacto sobre o meio ambiente, além de facilitar o acesso de pessoas com 

deficiência (PcD)10 e dos que moram longe dos escritórios do SPE, tudo isso 

em um esforço para ampliar a conectividade. 

A transformação digital se caracteriza por ser um processo contínuo que pode 

se tornar complexo, pois, para ter sucesso, requer a participação de várias 

instâncias de uma organização. Além disso, qualquer automação de processos 

envolve a adoção de tecnologias digitais pelas principais partes interessadas, 

o que pode acarretar altos custos para a organização e um longo processo de 

adaptação. Como será visto na próxima seção, uma arquitetura empresarial 

de alto nível permite definir prioridades e introduzir uma implementação 

modular. Com isso, o projeto se torna mais gerenciável e produz resultados 

rápidos dentro da estratégia e de um plano de implementação de longo prazo. 

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

7. Na área de gestão pública, a Internet das Coisas (IoT) é uma ferramenta que pode ser utilizada em múltiplas 

atividades: desde a obtenção de informações de insumos até a definição de necessidades de capacitação. Consulte  

https://u-gob.com/internet-de-las-cosas-iot-en-gobierno-9-aspectos-para-implantarlo/

8. Ver CEPAL (2011).

9. Para um mapa dos serviços e canais de atendimento associados, consulte o Anexo 1.

10. Para obter informações sobre boas práticas de acessibilidade, veja o caso a seguir: https://www.w3.org/standards/

webdesign/accessibility.

https://u-gob.com/internet-de-las-cosas-iot-en-gobierno-9-aspectos-para-implantarlo/
https://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility
https://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility
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Da mesma forma, ao gerar sinergias entre diferentes setores, é possível uma 

utilização eficiente dos recursos e evitar o redesenho de processos ou sistemas 

necessários quando, em uma primeira implementação, alguma funcionalidade 

não tiver sido levada em conta. 

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

projetos computacionais, seja dada atenção à estratégia de planejamento e à 

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

ter um plano que alinhe os componentes da infraestrutura tecnológica e dos 

sistemas de informação e gestão aos objetivos do negócio. Da mesma forma, 

o plano deve contemplar todas as necessidades, os tempos e os processos do 

ecossistema em todas as suas fases para garantir escalabilidade, flexibilidade 

e conectividade com outros sistemas existentes. É exatamente aqui que a 

arquitetura empresarial se apresenta como uma ferramenta estratégica que 

permite visualizar essas interações e sinergias e entender as inter-relações 

nos processos de uma entidade e, em muitos casos, sua interdependência.11

Quando os sistemas são estabelecidos sem analisar essas correlações e 

interdependências, e sem uma visão estratégica do todo, corre-se o risco 

de se iniciar projetos isolados que, em pouco tempo, deixarão de cumprir 

os objetivos estipulados. Isso exigirá ajustes nos sistemas e processos, 

que envolvem custos de longo prazo, ou a implementação de estruturas 

complexas que se tornam obsoletas à medida que a transformação digital 

evolui em  uma instituição. 

11. De 2017 a 2021, os autores trabalharam com vários SPE da América Latina para entender seus processos. Uma 
das constantes foi que, ao realizar o processo de definição da arquitetura e da análise em conjunto com pessoal de 
diferentes áreas ou entidades, descobriu-se que a informação produzida por uma área de um ministério ou entidade 
era utilizada por outra, e que com pequenos ajustes na forma de coleta da informação, poderia gerar eficiências, não 
apenas naquela área específica, mas também em outras ou mesmo na entidade como um todo. Foi neste contexto 
que a arquitetura empresarial passou a ser utilizada como ferramenta para identificar essas sinergias e correlações; e 
é daí que procedem muitas das lições registradas no presente documento.

https://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility. 
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Suponha, por exemplo, que em um ministério do Trabalho haja dois serviços, 

um para o atendimento de candidatos a emprego, e outro para registrar 

empregadores. Por estarem em escritórios diferentes, ambos possuem sistemas 

de atendimento e portais de autogestão, gerando registros separados e 

independentes um do outro. Isso significa que uma empresa deve se cadastrar 

novamente quando quiser cadastrar suas vagas ali, apesar de todas as suas 

informações já estarem em um dos sistemas do ministério, duplicando os custos 

de execução e manutenção de sistemas altamente compatíveis entre si . Com 

um processo unificado, a vinculação dos sistemas poderia gerar economia e 

oferecer uma visão única das interações do usuário e dos serviços disponíveis. 

Isso pode ser alcançado graças à arquitetura empresarial, uma vez que esta 

produz uma visualização de alto nível dos processos da organização, bem 

como de seus sistemas de tecnologia da informação (IT) e sua inter-relação, 

em um quadro no qual os processos e sistemas são compartilhados por suas 

diferentes contrapartes.12

A arquitetura empresarial é uma ferramenta que inclui o estudo estratégico 

e funcional da instituição; uma análise das lacunas tecnológicas em relação 

aos sistemas existentes; e uma descrição dos sistemas de informação e 

infraestrutura informatizada. Essas tarefas levam à produção de um design 

de alto nível que abrange a definição de processos, seus componentes 

funcionais, dados e sistemas de informação e tecnologia. Isso permite avançar 

na concepção, desenvolvimento e implementação dos sistemas de acordo 

com as melhores práticas da indústria e dos serviços sociais.

12. TOGAF standard. V 9.2.
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1. FUNDAMENTOS DA ARQUITETURA EMPRESARIAL

Um dos desafios dos SPE é implementar tecnologias de forma abrangente, 

mesmo que muitas vezes façam parte de diferentes iniciativas ou projetos. 

Para esses serviços, assim como para muitas organizações, definir e executar 

projetos alinhados às iniciativas estratégicas costumam ser uma tarefa 

complexa. Isso se deve à falta de uma visão integral que englobe os processos 

do negócio, a tecnologia para dar-lhes apoio e a definição de uma melhoria 

conjunta para atingir o estado desejado. Aqui, a arquitetura empresarial 

desempenha um papel crítico.

Arquitetura empresarial (AE) é entendida como o projeto da estrutura de um 

sistema.13 Ela envolve um processo que conduz à definição de uma solução 

estruturada que cumpra com todos os requisitos técnicos e operacionais, 

ao mesmo tempo em que otimiza atributos comuns de qualidade, como 

desempenho, segurança e reusabilidade. A arquitetura empresarial também 

envolve a tomada de uma série de decisões com base em uma ampla gama de 

fatores, considerando que cada um deles pode ter um impacto na qualidade, 

na performance, na facilidade de manutenção e no sucesso geral do sistema. 

13. TOGAF standard. Versão 9.2. 
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FIGURA 1.  EXEMPLO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE
ALTO NÍVEL
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A arquitetura empresarial pode ser comparada ao design executivo do 

projeto de um bairro de uma cidade. Neste, primeiro se estabelecem a visão 

e a missão urbanísticas, bem como a finalidade e os benefícios esperados 

pelos futuros ocupantes, para então planejar, com as ferramentas adequadas, 

componentes que vão desde as linhas gerais ao detalhamento do projeto. O 

projeto concatena os objetivos estratégicos do bairro com os componentes em 

suas diferentes dimensões, como ruas, áreas de lazer e circulação etc. Por fim, 

passamos à concepção das instalações elétricas, de água, de estacionamento 

etc., com as respectivas especificações técnicas que orientam os construtores 

e garantem uma obra sustentável e escalável. Um bom projeto permitirá o 

crescimento ordenado do bairro no futuro, sem afetar a visão urbanística e 

seus componentes comuns. 

A arquitetura empresarial permite a implementação de programas e projetos 

com a governança adequada. Isso facilita a implementação dos módulos ao 
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14. A arquitetura empresarial permite contar com uma concepção de processos e sistemas de alto nível e, nesse 
sentido, a AE pode ser entendida como uma ferramenta estratégica. Porém, seu objetivo não é definir uma condição 
futura, nem as metas da entidade. É uma ferramenta que complementa outras com as quais a missão ou a visão de 
futuro da entidade são analisadas estrategicamente, e que permite precisamente alinhar processos e mudanças a 
essa visão de futuro, sem a substituir.

longo do tempo, reaproveitando peças já instaladas dentro de um roteiro 

traçado com prioridades e prazos alinhados aos objetivos dos SPE. Será 

possível, por exemplo, obter resultados específicos em pouco tempo, seguidos 

de módulos cujas prioridades, prazos e recursos financeiros sejam claramente 

visíveis e que, à medida que vão sendo implementados, geram funcionalidades 

e dados consistentes, oportunos e abrangentes.14

A arquitetura empresarial é uma disciplina de análise que envolve quatro 

dimensões principais: informações (dados), negócios (processos) e aplicativos 

e tecnologia (IT). Eles são descritos na Figura 2.

FIGURA 2. CAMADAS E DEFINIÇÕES DE ARQUITETURA EMPRESARIAL 
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Na camada correspondente à arquitetura da informação (dados), os fluxos 

interno e externo dos dados são analisados, garantindo sua integridade 

ao longo de todos os processos. Por sua vez, a arquitetura de negócios 

(processos) abrange a concepção de ponta a ponta dos serviços SPE, 

enquanto a arquitetura de aplicativos define as informações necessárias e os 

componentes dos sistemas de informação e gestão demandados. Finalmente, 

a arquitetura tecnológica define os requisitos da infraestrutura necessária 

para oferecer suporte aos componentes de software, plataformas e serviços 

definidos na arquitetura dos aplicativos. Todos os itens acima devem estar 

alinhados com os objetivos chave dos SPE. 

Sendo executada como parte da implementação das tecnologias,15 a 

arquitetura empresarial produz vários benefícios, que são descritos a seguir: 

• Agilidade e qualidade na prestação de serviço aos usuários e às 

empresas, uma vez que a melhoria do desempenho das instituições 

permite a  priorização e gestão de módulos de novas funcionalidades 

de alto impacto. Contar com sistemas que reutilizam informações 

faz com que o usuário não tenha de fornecer seus dados toda vez 

que iniciar um novo processo; simplesmente autoriza o uso das 

informações que considerar pertinentes e que já estiverem em outros 

registros administrativos.

• Redução de custos  para as instituições e para o usuário, incorporando 

padrões que podem ser reutilizados repetidamente. Isso resulta, por 

exemplo, na redução do consumo de papel e/ou menos visitas dos 

usuários aos escritórios da SPE, graças à autogestão on-line.

15. TOGAF standard. Versão 9.2.
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• Uma maior transparência e confiabilidade dos dados e indicadores 

por meio de seu planejamento e sua gestão adequados. Um dos 

benefícios, do ponto de vista do usuário, é que a atualização dos dados 

em um procedimento pode ser reaproveitada pelo próprio cidadão em 

outras tramitações na entidade.

• Opera como suporte à estratégia de governo on-line ou estratégia de 

governo digital, o que implica, por exemplo, em oferecer procedimentos 

on-line ou facilitar maior acesso a serviços de SPE para pessoas com 

deficiência (PcD) e outros grupos vulneráveis etc. 

• Sustentabilidade dos sistemas de informação e gestão dos SPE 

no longo prazo, através da execução de mudanças de forma ordenada, 

flexível, documentada e ágil.

É importante ter um projeto de arquitetura empresarial implementado para 

tomar decisões estratégicas que ajudem a garantir os resultados. Algumas 

dessas decisões incluem seu alinhamento com os regulamentos vigentes; a 

preparação das equipes de trabalho; a definição de estratégias de governança; 

a provisão de infraestrutura tecnológica e o desenvolvimento de software; e a 

adoção de metodologias de gestão de projetos.  

Um exemplo dos benefícios oferecidos por uma concepção e planejamento 

adequados no âmbito da AE é a implantação de uma infraestrutura tecnológica 

- sistemas de proteção e cibersegurança, entre outros - que harmonize as 

necessidades das múltiplas áreas de um ministério do Trabalho. Isto é possível 

através do delineamento articulado de todas as necessidades tecnológicas e da 
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consolidação de todos os requisitos num projeto integral das bases de dados. 

Isto permite fornecer serviços a todas as áreas da entidade, adicionando e 

otimizando o projeto de servidores, de redes de acesso, de proteção periférica 

e de uma alta disponibilidade. A materialização dos benefícios não se dará 

apenas em termos de economia; também virão da qualidade do serviço, bem 

como da cibersegurança que se obtém por ter um design único que cobre 

todas as necessidades de dados dos diferentes módulos, e que satisfaça 

harmoniosamente os requisitos de infraestrutura tecnológica de múltiplas 

áreas e módulos. 

Outro exemplo pode ser a área de gestão de documentos, onde a instalação 

de uma plataforma única pode oferecer serviços a vários sistemas de gestão, 

em diferentes áreas. Isso permite que toda a documentação relativa a 

procedimentos, processos e transações seja arquivada em um único arquivo 

digital para cada cidadão ou empresa, evitando o acúmulo de pastas isoladas 

e informações parciais e dispersas. 

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

A arquitetura empresarial pode ser uma peça fundamental para facilitar a 

transformação digital dos serviços dos SPE de forma ordenada, em fases e, 

sobretudo, atingindo os objetivos de expansão da cobertura geográfica, de 

canais remotos ou de autogestão e disponibilidade de dados completos e 

16. O documento sistematiza em vários de seus capítulos o resultado dos trabalhos de elaboração de arquiteturas em 
SPE nos Ministérios do Trabalho do Paraguai (2015), Colômbia (2019), México (2019), Peru (2019) El Salvador (2019) 
e Bolívia (2019), entre outros.
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confiáveis. Tudo isso, aliado à proteção das informações e à privacidade do 

usuário pautada em princípios éticos,17 possibilitará o acesso a informações 

úteis para medir os resultados das políticas públicas de emprego.

Uma vez que o design for concebido sob os parâmetros da estrutura da 

arquitetura empresarial, haverá a base para definir os aspectos prévios à 

implementação desses sistemas de informação que facilitam sua execução 

ordenada. Aqui são apresentados alguns aspectos:  

• Definição do foco dos programas, seguindo uma metodologia clara 

que favoreça o alinhamento. 

• Definição da estrutura da equipe de trabalho dos programas, incluindo 

as pessoas participantes e a matriz de responsabilidades, tanto das 

áreas quanto dos fornecedores, bem como outros detalhes.

• Definição da governança dos programas, que inclui, entre outras 

coisas, os comitês de decisão e controle, o regulamento das reuniões, 

o escalonamento das decisões, as informações que devem ser 

reportadas sobre o andamento dos programas, os indicadores de 

desempenho e os esquemas de comunicação, para citar alguns.  

• Adoção da metodologia de compras e implementação sugerida para os 

diferentes projetos, incluindo o cruzamento de capacidades dos programas 

vis a vis as cadeias de valor; isso para se ter clareza sobre a participação 

das áreas nos diferentes projetos.  

17. Para obter mais informações sobre gestão de dados éticos, consulte Buenadicha et al. (2019).
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• Definição de um cronograma preliminar de execução das fases e 

módulos. 

• Definição do planejamento financeiro dos programas (incluindo 

sinergias entre fontes de financiamento). 

• Preparação de documentação de projetos dentro dos programas 

que contendo os antecedentes; a linha de base atual e as metas de 

cada um; os benefícios esperados; um suporte técnico coerente com 

a arquitetura empresarial; os riscos identificados e o cronograma e 

custos estimados de cada projeto. 

A arquitetura empresarial fornece o design adequado e as bases metodológicas 

para que as tecnologias que suportam a transformação digital dos SPE sejam 

implementadas e se mantenham ao longo do tempo; tudo isto em um marco 

de respeito à regulamentação e às melhores práticas do mercado. 

Embora os aspectos enumerados acima pareçam sugerir que as etapas 

posteriores a uma arquitetura empresarial envolvem um processo longo, não o 

são. O esquema proporciona agilidade na execução dos projetos, pois, tendo 

um plano geral, é possível começar a construir algumas peças simultaneamente 

e interligá-las posteriormente. 

Um exemplo de aplicação da arquitetura empresarial como guia para a 

transformação digital nos SPE é o portal e o banco de empregos como ferramenta 

integrada de apoio tanto aos candidatos a emprego quanto aos empregadores 

na gestão de vagas. A concepção e implementação de serviços, no âmbito 
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da arquitetura empresarial, para aqueles que estão à procura de emprego, 

permite 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 básico de registro pode fornecer informações aos 

consultores para que eles proponham alternativas aos candidatos a emprego, 

primeiro manualmente e depois usando ferramentas de busca de palavras. 

Isso é até que, eventualmente, um mecanismo de intermediação baseado 

em IA possa ser implementado, gerando uma correspondência baseada em 

habilidades ou competências para o trabalho. Posteriormente, esse sistema 

pode interoperar com outros, proporcionando dados confiáveis e interligados 

aos setores de análise do ministério e de outras entidades. Este último definirá 

as competências que o mercado de trabalho requer e servirá como guia na 

formulação de políticas de qualificação da mão-de-obra. 

Subsequentemente, todas as informações geradas dentro da estrutura de um 

projeto de banco de dados abrangente ajudarão a definir metas, determinar 

indicadores mensuráveis de sucesso e monitorar a eficiência e eficácia de 

diferentes programas. A gestão por indicadores nos SPE também pode ser 

uma ferramenta muito útil para medir as melhorias no desempenho dos 

sistemas que dão sustentação a tais processos, bem como os níveis de adoção 

destes. Os indicadores auxiliam na avaliação dos resultados de acordo com os 

objetivos esperados. Com isso, há maior clareza sobre os ajustes necessários 

e os treinamentos demandados pelos próprios empregadores. 
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3. BOAS PRÁTICAS PARA O DESIGN DE UMA ARQUITETURA 
EMPRESARIAL

Conceber a arquitetura empresarial antes de implementar os sistemas 

de informação e gestão dá maior certeza em relação aos resultados da 

implementação. Porém, na maioria dos casos, os SPE já possuem sistemas 

em desenvolvimento, instalados ou em processo de contratação, e por isso 

a arquitetura empresarial é muitas vezes percebida como uma atividade que 

gera custos adicionais e atrasos nos projetos, sem agregar valor. Para contrariar 

essa impressão errônea, é importante começar com um ator que atue como 

seu promotor, que a adote e a conceba como a forma mais apropriada de 

gerenciar sistemas de informação sustentáveis no tempo, no sentido de 

realmente alcançar a transformação digital desejada. Isso na medida em que 

conecta os objetivos da missão dos SPE com os sistemas de informação e 

gestão em todas as suas camadas, além de produzir especificações técnicas 

alinhadas a tais objetivos.  

Algumas das boas práticas que fazem parte do design de uma arquitetura 

empresarial são descritas a seguir: 

• Obter ganhos antecipados para aumentar a motivação e obter 

resultados. Para tal, são implementadas as primeiras fases dos serviços, 

conforme já foi mencionado no exemplo do portal integrado ao banco 

de empregos.

• Envolver áreas estratégicas como planejamento, finanças, operações 

e processos nos mais altos níveis de decisão.
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• Identificar todos os participantes chave e suas funções na 

arquitetura empresarial.

• Moldar claramente os programas resultantes do projeto e manter a 

consistência entre eles e as novas iniciativas ou mudanças; para garantir 

que todos os requisitos ou modificações respeitem a estrutura da 

arquitetura empresarial concebida.  

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

• Prestar atenção especial ao fluxo de informações, ao projeto de bancos de 

dados e à gestão integral e segurança daqueles especialmente sensíveis. 

• Utilizar ferramentas de documentação, treinamento e adoção 

dos conceitos de arquitetura para garantir que a concepção e o 

planejamento orientem a execução.    

• Assegurar a preparação das equipes de trabalho que forem impactadas 

pelos programas de transformação derivados da arquitetura 

empresarial. Isso pode demandar treinamento, aquisição de novas 

habilidades, novas funções e gestão de mudanças abrangente.  
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Qualidade
de dados

Orquestração IntegraçãoEspaços de
análise 

FRONT

MIDDLE

APLICATIVOS INFORMAÇÃO FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA

BACK

4. CONCEITOS QUE AJUDAM A COMPREENDER MELHOR AS 
NOVAS TECNOLOGIAS QUE DÃO SUSTENTAÇÃO AOS SISTEMAS 
DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DOS SPE18

Para implementar tecnologias e transformar os SPE, é importante entender uma 

série de conceitos que ajudarão a implementar as tecnologias de informação 

derivadas de programas identificados no âmbito da arquitetura empresarial. 

Para facilitar sua implementação, os sistemas de informação podem ser 

vistos em três camadas: front, middle e back (Figura 3). Sua identificação e 

manutenção são fundamentais para garantir a sustentabilidade dos sistemas 

no futuro. Essas três camadas são complementadas pelas de orquestração, 

integração, qualidade dos dados e análise. Elas são representadas na Figura 3, 

diferenciando as camadas de aplicativo das camadas de informação. 

FIGURA 3. CAMADAS DE APLICATIVOS E INFORMAÇÕES 
EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E GESTÃO LES SYSTÈMES 
D’INFORMATION ET DE GESTION

18. Esta seção se baseia nas experiências de cinco países da região.



Novas tecnologias
para o emprego

24 24

Para entender melhor as funções e exemplos dos componentes das diferentes 

camadas, elas são descritas a seguir.19

Sistemas front : Camada que contém os recursos que permitem aos 

diferentes usuários dos sistemas interagir com os serviços e processos da 

organização. Pode-se dizer que são a porta de entrada para a execução de 

produtos e serviços. Algumas das plataformas usadas no front são:

• Plataforma web 

• Aplicativo móvel (App Mobile) 

• Contact Center 

• ChatBot

• Redes sociais 

• Sistema interativo de resposta por voz (IVR)

• Tecnologias para medir a satisfação do cliente

• Central de mensagens de texto (SMS)

Sistemas middle : Camada que contém as capacidades intermediárias do 

negócio e que dá suporte à comunicação entre aquelas camadas com as quais 

o usuário interage e as principais capacidades que sustentam a funcionalidade 

em cada caso. As seguintes plataformas são usadas nessa camada:

• Gestão de relacionamento com o cliente (CRM)

• Gerenciador de fila 

• Gerenciador de documentação 

• Motor de correspondência

19. As definições de cada camada vêm de TOGAF standard. Versão 9.2.



25

Novas tecnologias
para o emprego

Sistemas back: Camada que contém as competências e funcionalidades que 

dão suporte ao desenvolvimento das atividades próprias dos processos. Nela, 

a solicitação é confirmada e gerenciada dede o front:

• Sistemas de gestão para candidatos a emprego, empresas, 

treinamentos, etc.

• Serviços para candidatos a emprego: treinamento, formação 

profissional, orientação profissional, orientação para migrantes.

• Sistemas de intermediação de mão de obra, lacunas encontradas entre 

as habilidades do candidato e as exigidas pelo empregador, etc.

• Sistemas de relacionamento com o usuário (candidato a emprego, 

empresas etc.).

• Gerenciador de documentação

• Indicadores de gestão dos serviços prestados

• Sistemas de emissão de informações em diferentes níveis de 

desagregação, análise quantitativa, análise do comportamento, 

previsões de ampliação dos serviços prestados, informações, 

estatísticas, previsões e análises.

Sistemas de Integração: Contém as competências e funcionalidades que 

permitem a interoperabilidade com serviços externos.

 

• Barramento de Integração de Serviços (ESB)

• Integração com software externo (API)

• Extração, transformação e carregamento de dados (ETL)  
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Sistemas de orquestração: Camada que dá suporte à implementação do 

padrão de arquitetura de integração. Seu objetivo é estabelecer parâmetros 

(protocolos, design e metodologia) sobre a qual novos sistemas devam 

ser construídos para evitar dependências estruturais entre eles, tanto 

quanto possível.

Qualidade de dados: Camada que descreve as competências para projetar, 

gerenciar e melhorar os atributos de qualidade das informações da 

organização, tais como coerência, completude, confiabilidade, integridade, 

entre outros.

Espaços de Análise: Camada que contém as competências para analisar, 

interpretar e produzir relatórios estatísticos, relatórios e listas que facilitam a 

tomada de decisões (por exemplo, inteligência de dados, Business Intelligence 

e Business Analytics).

5.  ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
QUE POSSUEM UM DESIGN SÓLIDO DE ARQUITETURA 
EMPRESARIAL

Conforme indicado acima, os processos de transformação digital dos SPE, 

onde é desenvolvida previamente uma arquitetura empresarial, que conecta os 

objetivos estratégicos com o projeto final, apresentam quatro características 

que geram benefícios ao longo do tempo: modularidade, escalabilidade, 

interoperabilidade e foco dos programas (Best-of-Breed ou o melhor da sua 

categoria). A seguir, descrevemos cada uma delas.
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Modularidade. A estratégia modular permite que sistemas de 

informação e gestão para os SPE sejam implementados de acordo 

com as prioridades definidas. Isso faz com que os módulos envolvidos 

sejam adequados, sem afetar a operação geral do sistema. A 

modularidade também permite a obtenção de resultados precoces 

que demostrem efetividade e aumentem a motivação das partes 

interessadas. Para gerenciar os componentes modulares, cada um 

deles deve ter funções específicas que podem ser usadas em forma 

repetitiva. Isso ocorre porque os componentes que se conectam entre 

si por meio de APIs, serviços web ou interfaces padrão, dão origem à 

reutilização constante de funções e serviços do computador.

Um exemplo de reaproveitamento de funcionalidades ou serviços por 

meio do uso de APIs é a validação da identidade de um candidato a 

emprego. Esse serviço é quase sempre materializado através de uma API 

(interface) com os sistemas de validação de identidade dos cidadãos 

de um país. Pode ser utilizado quando alguém se inscreve em um portal 

SPE para procurar emprego, mas também quando o cidadão solicita um 

certificado ao serviço de emprego. Embora seja o mesmo serviço em 

ambos os casos, este é invocado por módulos diferentes, dependendo 

do tipo de necessidade. O anterior acontece sem ter que fazer dois 

programas, mas simplesmente reutilizando o serviço existente.

Escalabilidade. Permite a adaptação de acordo com as circunstâncias, 

sem prejudicar a qualidade do produto. Os sistemas computacionais 

são escaláveis quando é possível gerenciar seu crescimento sem 

necessidade de trocar as peças. 
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A escalabilidade se aplica a componentes de infraestrutura, como 

servidores, armazenamento e data centers, bem como aos bancos 

de dados e componentes condicionados para um crescimento 

ordenado e orquestrado. Por uma questão de escalabilidade, é 

importante projetar em camadas os sistemas de informação para os 

SPE; isso é feito para evitar que os níveis de serviço se degradem 

com o crescimento orgânico ou mesmo repentino nos níveis de uso 

do sistema. 

Interoperabilidade. Permite o acesso a dados de outras instituições 

ou áreas dos ministérios do Trabalho e contribui para garantir que os 

dados dos sistemas de informação nos SPE - gestão da intermediação 

de mão de obra, dados ocupacionais e de empregabilidade, entre 

outros - estejam disponíveis para outras instituições quando estas os 

demandarem. A interoperabilidade é essencial para garantir que as 

informações sejam integradas e estejam interconectadas, facilitando 

a gestão de uma grande quantidade de dados e informações.20

Enfoque dos programas (Best-of-Breed). A estratégia de 

desenvolvimento de sistemas de informação deve ser definida 

combinando as plataformas existentes com desenvolvimentos 

concebidos para ajustar funcionalidades específicas. Isso reduz 

os custos e o tempo necessários para formulá-la do zero, usando 

tecnologias comprovadas, em muitos casos em nível global, e 

projetadas para interoperar em sistemas complexos.

20. Para obter mais informações sobre os benefícios da interoperabilidade na prestação de serviços sociais, consulte 
Pombo et al. (2019).
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6. CONCLUSÕES

Os Serviços Públicos de Emprego colaboram na intermediação de mão de 

obra como base da cadeia de valor dos negócios. Estes oferecem também 

uma via de acesso a programas de empregabilidade dirigidos a candidatos 

ativos a emprego e também a outros serviços, como estágios e programas 

de formação mistos, que facilitam a sua inserção no mercado de trabalho. A 

transformação digital de um SPE o projeta como uma instituição competitiva 

e de maior impacto junto ao grande público, pela sua ampla cobertura e 

diversidade de serviços. 

A não implementação de uma arquitetura empresarial em um SPE pode, a 

longo prazo, levar a organização a atrasar sua transformação digital. Isso 

porque existe o risco de que os objetivos estratégicos, processos e recursos 

institucionais não estejam alinhados no momento da implementação de 

tecnologias que ajudem os serviços oferecidos a serem mais eficientes para 

todos os usuários.

Em geral, uma arquitetura empresarial bem concebida e implementada pode 

levar a um melhor aproveitamento dos benefícios que a tecnologia traz consigo 

para a automação de processos dos SPE. Com isso, os serviços oferecidos pelos 

SPE podem fornecer as informações necessárias para corrigir as desigualdades 

presentes no mercado de trabalho, como as lacunas entre as competências 

exigidas e as ofertadas. Também permitem detectar os empregos de baixa 

qualidade e aumentar o acesso à informação sobre determinados empregos 

em diferentes áreas de um país, entre outros. 
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Alcançar a escalabilidade dos serviços, sua implementação modular e sua 

integração requerem um mapa que oriente a transformação digital. Esse mapa 

pode ser obtido pela utilização da arquitetura empresarial.
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serviços. No caso dos 
serviços acessórios, 

trata-se de um 
subserviço, ou seja, 
uma descrição mais 
detalhada do nível 

superior 1.

Classificação do 
Serviços Públicos de 

Emprego por 
atividades ou 

objetivos.

Serviço prestado aos 
cidadãos pelo Serviço 
Público de Emprego.

As funções e áreas se baseiam nos dados da pesquisa de 2015 “O mundo dos serviços públicos de emprego”.

Subclassificação dos 
Serviços Públicos de 
Emprego de acordo 

com o destinatário do 
serviço ou com a sua 
característica comum.
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1. Intermediação de mão de obra/colocação no mercado:
Divulgação pública das vagas
disponíveis para facilitar
a correspondência
rápida entre a
oferta e a
demanda.
 

2. Informações sobre o mercado de trabalho:
Coleta de dados sobre vagas e

candidatos a
emprego.

3. Políticas ativas do mercado de trabalho:
Políticas destinadas a ajustar a oferta e a
demanda de mão de obra.

4. Gestão de benefícios por
desemprego:
Inclui o seguro-desemprego
e os benefícios de assistência
social, entre
outros.

 

5. Migração de mão de obra:
Coordena a mobilidade
geográfica transfronteiriça
de pessoas que desejam
usar e desenvolver suas
habilidades em um novo
local de trabalho. 
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Intermediação de mão de obra/colocação no mercado:  
Divulgação pública das vagas disponíveis para facilitar a correspondência rápida entre

a oferta e a demanda.

1.2. Serviços para
candidatos a emprego

1.1.1. Registro de vagas de empregador

1.1.2. Informações de candidatos compartilhadas com empregadores

1.1.3. Serviços de apoio pessoal para recrutamento

1.1.4. Serviços especiais para o empregador

1.1.5. Serviços para a preparação do perfil do empregador

1.2.1. Registro de candidatos a emprego

1.2.2. Informações sobre vagas

1.2.3. Apoio aos candidatos a emprego na busca

1.2.4. Serviços de criação de perfis de candidatos a emprego

1.1. Serviços para o
empregador



1.1. Serviços para o empregador
 1.1.1. Registro de vagas de empregador

Escritório SPE
Enviar correio
Telefone - Call center
Telefone - Funcionário de Colocação do SPE
Aplicativo no celular
Site
E-mail
Telefone - Interactive Voice Response (IVR)
Não solicitado, usando a técnica de web scraping e digitalização de jornais

1.1.2. Informações do candidatos
compartilhadas com os empregadores

Funcionário de SPE no escritório SPE
Enviar correio
Telefone - Call center
Telefone - Agente de colocação SPE
Aplicativo no celular
Página na Internet
E-mail
Cabines de Internet no escritório do SPE
Agente SPE via internet

1.1.3. Serviços de apoio pessoal para recrutamento
Escritório do SPE ou site do empregador
Telefone - Call center
Telefone - Agente de colocação SPE
Online (Skype, chat)
E-mail

1.1.4. Serviços especiais para o empregador

Proposta de candidatos apropriados pré-selecionados pela equipe do SPE
Informações coletivas proporcionadas pelo empregador para empregados elegíveis 
Suporte/aconselhamento pessoal do SPE diante de uma crise organizacional (retenção de emprego, demissões, organização, etc.)
Correspondência computadorizada entre candidatos a emprego/vaga
Visitas dirigidas às empresas/filiais selecionadas para aumentar a demanda e desenvolver pacotes de serviços
específicos

1.1.5. Serviços de preparação de perfis de empregadores
Criação de perfil com base apenas na avaliação do consultor / agente de colocação
Apenas elaboração de perfis estatísticos com base em modelos formais e dispositivos técnicos (IT)
Tipo misto de criação de perfil com base na avaliação do agente de contratação e sustentada por dispositivos técnicos. 

Serviço tradicional

Serviço digital



Serviço tradicional

Serviço digital

1.2. Serviços para candidatos a emprego
1.2.1. Registro de candidatos a emprego

Escritório SPE  
Enviar correio
Telefone - Call center
Telefone - Agente de colocação SPE
Aplicativo no celular
Site
E-mail
Telefone - Interactive Voice Response (IVR)

1.2.2. Informações sobre vagas
Funcionário de SPE no escritório SPE
Enviar correio
Telefone - Call center
Telefone - Agente de colocação SPE
Auto-atendimento (disponível nos escritórios do SPE)
Site
E-mail
Cabines de Internet no escritório do SPE
Agente SPE via internet
Aplicativo no celular

1.2.3. Apoio aos candidatos a emprego em sua busca

Pessoal no escritório SPE
Enviar correio
Telefone - Call center
Telefone - Agente de colocação SPE
Agências/provedores especializados em colocação
Planos de ação individuais / acordos de reintegração individuais
com objetivos definidos / busca por atividades
Site (conselhos práticos, desenvolvimento de currículos)
E-mail
Online (Skype, chat)

1.2.4. Serviços de criação de perfis de candidatos a emprego
Criação de perfil com base apenas na avaliação do consultor / agente de colocação
Apenas elaboração de perfis estatísticos com base em modelos formais e dispositivos técnicos (IT)
Tipo misto de criação de perfil com base na avaliação do agente de contratação
e sustentada por dispositivos técnicos. 
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para o empregoInformações sobre o mercado de trabalho: 

Coleta de dados sobre vagas e candidatos a emprego.

2.1. Estatísticas em nível nacional,
      regional e local

 

2.2. Informação geral

2.1.1. Coleta de dados

2.1.2. Análise

2.1.3. Divulgação de dados

2.2.1. Análise

2.2.2. Divulgação de dados



5. Migração de mão de obra:
Coordena a mobilidade
geográfica transfronteiriça
de pessoas que desejam
usar e desenvolver suas
habilidades em um novo
local de trabalho. 

 

Serviço tradicional

Serviço digital

2.1 Estatísticas em nível nacional,
regional e local

 2.1.1. Coleta de dados
Dos registros administrativos do SPE
Do censo nacional
Dos dados administrativos de outras agências  
De agências de intermediação privadas
De agências da previdência social
De pesquisas
Da rede de internet

2.1.2. Análise

2.1.3. Divulgação de dados

Interno
Terceirização
Análise interna mista e terceirização

Brochuras / folhetos impressos
Enviar correio
Auto-atendimento (disponível nos escritórios do SPE)
E-mail
Cabines de Internet no escritório do SPE
Página da Internet com opções de download

2.2 Informação geral
2.2.1. Análise

Pesquisa sobre o mercado de trabalho (além do monitoramento do seu desenvolvimento)

2.2.2. Divulgação de dados
Brochuras / folhetos impressos
Enviar correio
Auto-atendimento (disponível nos escritórios do SPE)
E-mail
Cabines de Internet no escritório do SPE
Página na Internet com opções de download



40

Novas tecnologias
para o emprego

3.2. Para candidatos a
emprego

3.1. Para os empregadores

Políticas ativas do mercado de trabalho: 
Políticas destinadas a ajustar a oferta e a demanda de mão de obra.

3.1.1 Emprego subsidiado

3.1.2 Programas de capacitação

3.1.3 Apoio ao recrutamento

3.1.4 Programas de trabalho autônomo

 

3.2.1 Emprego subsidiado

3.2.2 Programas de treinamento

3.2.3 Apoio à procura de emprego 

3.2.4 Programas de trabalho autônomo

 



Serviço tradicional

Serviço digital

3.1 Políticas ativas do mercado de
trabalho para os empregadores

3.1.1. Emprego subsidiado
Subsídios de custos salariais para fomentar o recrutamento de desempregados
Período probatório / contratação experimental em empregos temporários
Programas de trabalho temporário
Medidas de permanência no emprego (empregados com risco de
demissão). Ex: sistema de trabalho de curta duração, entre outros. 

3.1.2. Programas de capacitação

Treinamento profissional presencial ou online
promovido por organizações externas
Treinamento presencial ou online promovido pelos SPE 
Programas de aprendizagem 

3.1.3 Apoio ao recrutamento

Feiras de empregos presenciais
Feiras de emprego online

3.1.4 Programas de trabalho autônomo

Assistência para trabalho autônomo / abertura de empresas



Serviço tradicional

Serviço digital

3.2 Políticas ativas do mercado de
trabalho para candidatos a emprego

Medidas destinadas a gerar empregos por meio de empregos adicionais (públicos) em áreas restritas específicas.
 

Treinamento profissional presencial ou online promovido
por organizações externas
Treinamento presencial ou online promovido pelos SPE 
Programas de aprendizagem

Feiras de empregos presenciais
Feiras de emprego online
Folhetos de auto-ajuda ou workshops online 
Orientação profissional para trabalhadores ativos    
Orientação vocacional para jovens e adultos

Assistência para trabalho autônomo / abertura de empresas

3.2.1. Emprego subsidiado

3.2.2. Programas de treinamento

3.2.3 Apoio à procura de emprego

3.2.4 Programas de trabalho autônomo
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Gestão de benefícios por desemprego:
Inclui o seguro-desemprego e os benefícios de assistência social, entre outros.

4.1.1. Registro de demissões

4.1.2. Confirmação da atividade de procura de emprego

 

4.1 Para os empregadores 
 

4.2  Para candidatos a
emprego

4.2.1. Inscrição

4.2.2. Plano de ação individual

4.2.3. Monitoramento de procura de emprego

4.2.4. Pagamento de benefícios

 



Serviço tradicional

Serviço digital

4.1 Gestão de benefícios por desemprego
para candidatos a emprego 

4.1.1. Registro de demissões

Escritório SPE
Enviar correio
Telefone - Call center
Telefone - Agente de colocação SPE
Aplicativo no celular
Site
E-mail
Telefone - Interactive Voice Response (IVR)

Escritório SPE
Enviar correio
Telefone - Call center
Telefone - Agente de colocação SPE
Aplicativo no celular
Site
E-mail
Telefone - Interactive Voice Response (IVR)

4.1.2. Confirmação de que os candidatos
          a emprego realizaram a busca

 



Serviço tradicional

Serviço digital

Escritório SPE
Enviar correio
Telefone - Call center
Telefone - Agente de colocação SPE
Aplicativo no celular
Site
E-mail
Telefone - Interactive Voice Response (IVR)

4.2 Gestão de benefícios por desemprego
para candidatos a emprego

4.2.1. Inscrição

4.2.2. Plano de ação individual

4.2.3. Monitoramento de procura de emprego

 

4.2.4. Pagamento de benefícios

Depósito bancário e cheque ao portador 
Transferência e confirmação online

Escritório SPE
Enviar correio
Telefone - Agente de colocação SPE
Aplicativo no celular
Site
E-mail

Escritório SPE
Enviar correio
Aplicativo no celular
Site
E-mail
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Novas tecnologias
para o empregoMigração de mão de obra:

Coordena a mobilidade geográfica transfronteiriça de pessoas que desejam
usar e desenvolver suas habilidades em um novo local de trabalho

5.1 Para empregadores nacionais

5.1.1. Inscrição
5.1.2. Compartilhar informações sobre vagas no exterior
5.1.3. Serviços de apoio

5.3. Para candidatos a emprego nacionais

5.3.1.  Inscrição
5.3.2. nformações sobre vagas no exterior
5.3.3. Serviços de apoio
5.3.4. Suporte de treinamento (habilidades
          especializadas para trabalhar no exterior)                 

5.2 Para empregadores estrangeiros

5.2.1.  Inscrição
5.2.2. Compartilhar informações sobre as vagas
5.2.3. Serviços de apoio

5.4 Para candidatos a emprego estrangeiros

5.4.1.  Inscrição
5.4.2. Informações sobre vagas nacionais
5.4.3. Serviços de apoio



Serviço tradicional

Serviço digital

5.1.  Migração de mão de obra para
candidatos a emprego estrangeiros 

5.1.1. Inscrição

Escritório SPE
Enviar correio
Telefone - Call center
Telefone - Agente de colocação SPE
Aplicativo para celular
Site
E-mail
Telefone - Interactive Voice Response (IVR)

5.1.2. Compartilhar informações sobre vagas no exterior

Agente do SPE nos escritórios do SPE
Telefone - Call center
Telefone - Agente de colocação SPE
Aplicativo no celular
Site
E-mail

5.1.3. Serviços de apoio

(Pré-) seleção de candidatos elegíveis e proposta ao empregador
Apoio à realocação das famílias de candidatos a emprego
Assistência na colocação de candidatos a emprego estrangeiros
Correspondência informatizada entre candidato a emprego / vaga



Serviço tradicional

Serviço digital

5.2.  Migração de mão de obra para
empregadores estrangeiros

5.2.1. Inscrição

Escritório SPE
Enviar correio
Telefone - Call center
Telefone - Agente de colocação SPE
Aplicativo no celular
Site
E-mail
Telefone - Interactive Voice Response (IVR)

5.2.2. Compartilhar informações
          sobre as vagas

5.2.3. Serviços de apoio

(Pré-) seleção de candidatos elegíveis e proposta ao empregador
Apoio à realocação das famílias de candidatos a emprego
Assistência na colocação de candidatos a emprego estrangeiros
Correspondência informatizada entre candidato a emprego / vaga

Agente do SPE nos escritórios do SPE
Telefone - Call center
Telefone - Agente de colocação SPE
Auto-atendimento (disponível no escritório do SPE)
Aplicativo no celular
Site
Cabines de Internet no escritório do SPE
Agente SPE via internet
E-mail



Serviço tradicional

Serviço digital

5.3. Migração de mão de obra para
candidatos a emprego nacionais

5.3.1. Inscrição

Escritório SPE
Enviar correio
Telefone - Call center
Telefone - Agente de colocação SPE
Aplicativo no celular
Site
E-mail
Telefone - Interactive Voice Response (IVR)

5.3.2. Informações sobre vagas no exterior

Funcionário de SPE no escritório SPE
Enviar correio
Telefone - Call center
Telefone - Agente de colocação SPE
Auto-atendimento (disponível nos escritórios do SPE)
Site
E-mail
Cabines de Internet no escritório do SPE
Agente SPE via internet
Aplicativo no celular

Pessoal do escritório do SPE
Enviar correio
Telefone - Call center
Telefone - Agente de colocação SPE
Agências / Provedores de colocação especializados
Online (Skype, chat)
E-mail
Site (conselhos práticos, redação de currículos)

5.3.3. Serviços de apoio

5.3.4. Suporte para treinamento
          (habilidades especiais para
          trabalhar no exterior)

Programas de treinamento presencial
proporcionado pelo SPE
Programas de treinamento presencial
proporcionado pelo contratante
Programas de treinamento online do
SPE
Programas de treinamento online do
contratante



Serviço tradicional

Serviço digital

Pessoal de escritório SPE
Enviar correio
Telefone - Call center
Telefone - Agente de colocação SPE
Agências / Provedores de colocação especializados
E-mail
Site (dicas práticas, redação de currículos)
Online (Skype, chat) 

5.4.3. Serviços de apoio

5.4.1. Inscrição

Escritório SPE
Enviar correio
Telefone - Call center
Telefone - Agente de contratação SPE
Aplicativo no celular
Site
E-mail
Telefone - Interactive Voice Response (IVR)

5.4.2. Informações sobre vagas nacionais

Agente de SPE no escritório do SPE
Enviar correio
Telefone - Call center
Telefone - Agente de colocação SPE
Auto-atendimento (disponível nos escritórios do SPE)
Aplicativo no celular
Página na Internet
Cabines de Internet no escritório do SPE
Agente SPE via internet
E-mail

5.4 Migração de mão de obra para
candidatos a emprego estrangeiros 



ANEXO 2. GLOSSÁRIO

ARQUITETURA EMPRESARIAL:

Arquitetura empresarial (AE) é uma disciplina que se dedica a liderar de 

forma proativa e holística as respostas da organização frente às forças 

desagregadoras do ambiente. Para tanto, identifica e analisa as atividades 

necessárias para concretizar as mudanças na organização que visam alcançar 

a sua visão e obter os resultados corporativos pretendidos. Em outras palavras, 

a AE é “a definição e a representação de uma visão de alto nível dos processos 

corporativos da organização e seus sistemas de tecnologia da informação, 

sua inter-relação e o grau no qual os processos e sistemas são compartilhados 

por diferentes partes da organização”. 

Fontes: 

https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/enterprise-

architecture-ea,

https://www.opengroup.org/

https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/enterprise-architecture-ea
https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/enterprise-architecture-ea
https://www.opengroup.org/


BEST-OF-BREED

Quando as empresas adquirem software de diferentes fornecedores para 

obter a melhor alternativa para cada área de aplicação, fala-se de best-of-

breed - o melhor da sua categoria - para cada uma delas. Por exemplo, as 

empresas podem adquirir  um pacote de RH de um fornecedor e um pacote de 

contabilidade de outro. Embora os fornecedores de planejamento de recursos 

empresariais (ERP) ofereçam vários aplicativos empresariais e afirmem que 

seu sistema integrado oferece uma solução superior, é muito raro que todos 

os módulos de um sistema ERP sejam os “melhores da sua categoria”.

Fontes:  

https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary

CIBERSEGURANÇA

Cibersegurança : É a ação de proteger computadores, servidores, dispositivos 

móveis, sistemas eletrônicos, redes e dados contra ataques maliciosos. Também 

é conhecida como segurança de tecnologia da informação ou segurança 

da informação eletrônica. O termo é aplicado em diferentes contextos - de 

empresarial à informática móvel. 

Fontes: 

https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-cyber-

security

https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary 
https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-cyber-security 
https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-cyber-security 
https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-cyber-security 
https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-cyber-security 
https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-cyber-security 


INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Inclui os componentes dos sistemas de TI de back-end (computadores centrais, 

servidores e bancos de dados), bem como o espaço onde estão armazenados; 

também envolve os equipamentos periféricos e de redes de acesso.  

Fontes:  

https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

IA é a ciência e a engenharia de produzir máquinas inteligentes e, especialmente, 

programas computacionais inteligentes. Está relacionada com a atividade de 

usar computadores para entender a inteligência humana, embora a IA não 

esteja limitada ao uso de métodos biologicamente observáveis.

Fontes:  

http://jmc.stanford.edu/artificial-intelligence/what-is-ai/index.html 

INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA 

Conjunto de ações que visa colocar os trabalhadores à procura de emprego 

em contato com as ofertas disponíveis no mercado que se enquadrem no seu 

perfil profissional. 

Fontes:   

https://www.modelocurriculum.net/blog/que-es-la-intermediacion-laboral-

y-como-puede-ayudarte-a-encontrar-trabajo 

https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary 
http://jmc.stanford.edu/artificial-intelligence/what-is-ai/index.html  
https://www.modelocurriculum.net/blog/que-es-la-intermediacion-laboral-y-como-puede-ayudarte-a-encon
https://www.modelocurriculum.net/blog/que-es-la-intermediacion-laboral-y-como-puede-ayudarte-a-encon


INTEROPERABILIDADE

Capacidade dos sistemas de TIC de interconectar dados e processos para 

compartilhar informações e conhecimentos no âmbito da proteção, da ética 

e da segurança; isso de forma ágil, eficiente e transparente, e com o objetivo 

final de tomar decisões baseadas em fatos. 

Fontes: 

https://publications.iadb.org/es/el-abc-de-la-interoperabilidad-de-los-

servicios-sociales-marco-conceptual-y-metodologico

SERVIÇOS PÚBLICOS DE EMPREGO SPE 

Serviços por meio dos quais são planejadas e executadas  muitas das políticas 

ativas do mercado de trabalho destinadas a ajudar os trabalhadores a encontrar 

empregos e as empresas a preencher suas vagas. Também contribuem 

para facilitar os ajustes do mercado de trabalho e amortecer o impacto das 

transições econômicas. 

Fontes:  

https://publications.iadb.org/es/publicacion/17393/el-mundo-de-los-

servicios-publicos-de-empleo

https://publications.iadb.org/es/el-abc-de-la-interoperabilidad-de-los-servicios-sociales-marco-conc
https://publications.iadb.org/es/el-abc-de-la-interoperabilidad-de-los-servicios-sociales-marco-conc
https://publications.iadb.org/es/publicacion/17393/el-mundo-de-los-servicios-publicos-de-empleo 
https://publications.iadb.org/es/publicacion/17393/el-mundo-de-los-servicios-publicos-de-empleo 


TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

Processo de utilizar tecnologias digitais para criar novos processos corporativos, 

cultura e experiências para o cliente. Isso muda fundamentalmente a maneira 

como uma organização funciona e agrega valor para seus clientes. Também 

implica uma mudança cultural que exige que as empresas desafiem a norma, 

façam experiências  e fiquem mais à vontade com a possibilidade de fracasso.

Fontes:  

https://www.salesforce.com/eu/blog/2020/01/what-is-digital-

transformation-a-quick-guide.html

TRANSIÇÕES ECONÔMICAS 

Mudanças na economia que levam ao aumento do valor agregado produzido, 

o que implica promover modelos econômicos e sistemas financeiros 

diversificados e destinar recursos para o desenvolvimento sustentável.

Fontes: 

https://www.afd.fr/es/transicion-economica-y-financiera

https://www.salesforce.com/eu/blog/2020/01/what-is-digital-transformation-a-quick-guide.html 
https://www.salesforce.com/eu/blog/2020/01/what-is-digital-transformation-a-quick-guide.html 
https://www.afd.fr/es/transicion-economica-y-financiera 
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