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Whitepaper ABEP-TIC
Boletim Técnico com o objetivo de publicar cases das entidades públicas
estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação, promovendo a troca de
experiências, através de um cenário colaborativo.
A publicação será bimestral, abordando 4 linhas temáticas, consideradas eixos
para a melhoria da eficiência da Governança de TI.

Editorial
Também chamado de Direi“o da In“erne“, o Direito Digital não se
“ra“a propriamen“e de ”m novo ramo da área, como o Direi“o Civil,
Penal e Trabalhis“a. Ele s”rge como ”ma compreensão do direi“o
“radicional den“ro do campo relacional en“re homem e “ecnologia,
abrangendo os impac“os des“a na vida individ”al e cole“iva.
Por es“a razão, es“a edição do Whi“ePaper “raz como des“aq”e o
“rabalho con“ra“ado pela ABEP-TIC para benefício de s”as associadas,
q”e congrega en“regáveis impor“an“es como o G”ia de Direi“o Digi“al
SI ABEP, o SOA GTDD GTSI e a Car“ilha de Conscien“ização faz ”m
paralelo com as ferramen“as desenvolvidas pelo GT de Seg”rança da
Informação para facili“ar o se” ”so.
Esperamos q”e es“e es“e “ema como os demais ass”n“os des“a
edição, possam con“rib”ir para ”ma rica “roca de experiências.
Uma boa lei“”ra!
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Arquitetura Corporativa
A importância de adoção de metaframework na
implementação de req”isitos de Arq”itet”ra Corporativa
A arq”i“e“”ra corpora“iva é a prá“ica de se aplicar ”m
mé“odo rigoroso, para descrever a es“r”“”ra e even“os
de ”ma de“erminada organização. Nessa descrição
vários aspec“os devem ser considerados para q”e as
análises e decisões corpora“ivas possam ser realizadas
de forma asser“iva e rápida. Vários elemen“os podem
compor ”ma arq”i“e“”ra corpora“iva. Como exemplos de
elemen“os de ”ma arq”i“e“”ra corpora“iva “emos:
Req”isi“os, Sis“emas, Pessoas, Processos, Infraes“r”“”ra,
e“c.
Nesse con“ex“o, a“ender “ais req”isi“os de forma ampla
pode ser ”m enorme desafio em vir“”de do por“e da
empresa e a q”an“idade de profissionais envolvidos. É
no“ório q”e, apenas ar“efa“os doc”men“ais não são
s”ficien“es para q”e a organização
alcance níveis
sa“isfa“órios de prod”“ividade considerando o padrão de
q”alidade já es“abelecido.
É nesse cenário q”e a
”“ilização de ”m me“aframework pode ser de grande
valia na implemen“ação dessa arq”i“e“”ra corpora“iva.

Uma modelagem de arq”itet”ra corporativa depende do
contexto na q”al a mesma está inserida. Cada nicho de
negócio tem s”as necessidades e, portanto, a
modelagem deve atender a tais necessidades.

Em ”ma empresa de cons“r”ção de sof“ware são
eviden“es os req”isi“os q”ando o con“ex“o é o processo
de desenvolvimen“o de sof“ware em si. Req”isi“os
ligados à q”alidade e prod”“ividade devem ser definidos
em nível de negócio e “odos os demais elemen“os dessa
arq”i“e“”ra devem derivar desses, com o obje“ivo de
garan“ir q”e os prod”“os de sof“ware sejam en“reg”es
de acordo com os cri“érios e padrões previamen“e
es“abelecidos.

Nesse con“ex“o, a PRODEMGE desenvolve” e implan“o”
o me“aframework Proddígio, q”e foi cons“r”ído para
a“ender aos req”isi“os de negócio da empresa. A
implan“ação do me“aframework afe“o” vários elemen“os
da arq”i“e“”ra corpora“iva da empresa.
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Engenharia de Software
Métricas de projeto para
mudar a cultura e
melhorar o desempenho

Nessa propos“a, as mé“ricas de proje“o es“ão agr”padas
em q”a“ro dimensões: q”alidade, capacidade de
respos“a, prod”“ividade e previsibilidade, conforme
apresen“ado na “abela 1.

Em março de 2018 a área de apoio à ges“ão da
PRODAM levan“o” ”m mapa de necessidades, a par“ir
dos níveis es“ra“égico, “á“ico e operacional, b”scando
iden“ificar onde concen“ravam-se os problemas
enfren“ados no ciclo de desenvolvimen“o de sis“emas.
Analisando o mapa, observo”-se q”e 50% da
concen“ração
dos
problemas
iden“ificados
encon“ravam-se na ges“ão de proje“os, como mos“ra a
fig”ra 1.
Tabela 1. As q”a“ro dimensões de mé“ricas de fl”xo de
en“rega.

Fig”ra 1. Concen“ração de problemas por área.

Especificamen“e, sob o olhar da Dire“oria Técnica, a
ges“ão de proje“os na ins“i“”ição era ”ma grande caixa
pre“a para os olhos dos ges“ores, nos “rês níveis
s”praci“ados. Nascia, a par“ir daí, ”m plano de ação
alinhado
com
o
direcionamen“o
es“ra“égico
ins“i“”cional, para dar visibilidade não somen“e ao
s“a“”s real de cada proje“o, mas “ambém sobre o
desempenho do mesmo. Lançava-se ”m olhar sobre o
ro”bo de “empo no campo do c”s“o de re“enção e
“ransação d”ran“e o fl”xo de en“rega de cada proje“o.
A me“odologia elei“a foi a Ges“ão Probabilís“ica de
proje“o ”“ilizando de Lean Kanban para gerir o fl”xo
de en“rega e o ”so mé“ricas acionáveis de proje“o,
para expressar e analisar de forma mais realis“a,
cien“ífica e es“ra“égica, o compor“amen“o de
desempenho dos proje“os, pela ciência probabilís“ica
de dados.

Essas mé“ricas “êm como obje“ivo cen“ral responder com
maior precisão, q”ando is“o es“ará pron“o? . Elas são
alimen“adas pela cole“a diária de dados em q”adros
Kanban, o” o”“ros ar“efa“os, q”e são regis“rados na
planilha de mé“ricas acionáveis, gerando gráficos (como
exemplificado na fig”ra 2) e dados es“a“ís“icos q”e são
”“ilizados na análise de desempenho do proje“o e para
aj”s“ar o plano de ação das en“regas vindo”ras.

Fig”ra 2. Gráficos para análise de desempenho.
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Segurança da Informação
Conformidade com o Direito Digital
Mo“ivado por experiências reais envolvendo inciden“es
de seg”rança da informação (SI) e s”as conseq”en“es
implicações j”rídicas ineren“es aos provedores de
acesso e serviços TIC na esfera pública, a ABEP-TIC
con“ra“o” a elaboração de ”m “rabalho q”e elencasse as
responsabilidades e os riscos legais das empresas
públicas, envolvendo ”ma análise j”rídica da legislação
vigen“e, com enfoq”e no Direi“o Digi“al. O “rabalho,
inédi“o nacionalmen“e na forma e no con“eúdo, baseiase no arcabo”ço legal apresen“ado na Tabela 1.

Figura 1. Como usar os entregáveis e ferramentas.

Tabela 1. Leis contempladas no escopo do trabalho de
Conformidade com Direito Digital.

O “rabalho con“ém “rês en“regáveis: a) G”ia de Direito
Digital SI ABEP – con“ém: parecer j”rídico sobre as
legislações do escopo; responsabilidades das empresas
públicas q”e pres“am serviços de TIC em 09 perfis de
risco; 76 riscos relacionados aos serviços e 177
al“erna“ivas
de
con“roles
q”e
podem
ser
implemen“ados. b) SOA GTDD GTSI – check-lis“ de
a”di“oria para iden“ificar o nível de conformidade com
o Direi“o Digi“al e c) Cartilha de conscientização –
doc”men“o personalizável para apoiar realização de
campanhas de SI.
O GT-SI ABEP crio” ferramen“as adicionais para es“e
“rabalho. A Fig”ra 1 apresen“a como ”sá-las: 1)
Preencha o form”lário ABEP Form Direito Digital ;
2) Avalie o termômetro de risco ”“ilizando a aba
Riscos do passo 1 e; 3) Preencha o Checklist de
a”ditoria e iden“ifiq”e o nível de conformidade
(exemplo na Fig”ra 2);

4) Elabore o plano de ação para os 20 maiores riscos,
”sando o G”ia de Direi“o Digi“al SI ABEP . 5) Exec”te o
plano de ação; 6) Realize campanha de SI para os
riscos “ra“ados; 7) Reavalie, reiniciando o ciclo.

Figura 2. Identifique o nível de conformidade com o
direito digital e os controles atendidos por lei.

Associadas ABEP dos es“ados AM, MG, PB, AP e BA
es“ão ”“ilizando o “rabalho. Todas cons“a“aram q”e
es“ão expos“as aos 9 perfis de riscos possíveis. D”as já
es“ão elaborando se”s planos de ação. A“é o final de
2018 o”“ros res”l“ados serão compar“ilhados.
A con“ra“ação para a incl”são da Lei 13.709/2018 (Lei
Geral de Pro“eção de Dados) no escopo do “rabalho
es“á sendo considerada pela ABEP-TIC.
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Infraestrutura de TI
Projeto PTT - PRODAP
A In“erne“ é considerado para m”i“os algo bem
complexo, a“é mesmo para aq”eles q”e são da área de
“ecnologia, e para en“ender como a rede f”nciona é
impor“an“e saber como é a s”a es“r”“”ra de provedores
de acesso e con“eúdo.
Os Pon“os de Troca de Tráfego (PTTs) são as principais
es“r”“”ras para garan“ir conexão, rápida e confiável
para os ”s”ários. Os PTTs f”ncionam como
concen“radores em q”e provedores podem conec“ar
se”s servidores, facili“ando o “ráfego de informações.
No Brasil, o IX.br é ”m proje“o de PTTs locais gerido pelo
Núcleo de Informação e Coordenação do Pon“o Br
(Nic.br) e pelo Comi“ê Ges“or da In“erne“ no Brasil
(CGI.br), q”e facili“a o fl”xo de informações en“re
provedores de in“erne“ e con“eúdo online no país. Na
prá“ica, q”an“o maior e melhor for ”m PTT, mais dados
os provedores conseg”em “rocar, melhorando a
eficiência da rede e enc”r“ando o caminho da conexão
en“re os comp”“adores.
No en“an“o, apesar dos benefícios e acei“ação des“e
proje“o pela com”nidade e provedores de In“erne“ e de
con“eúdos, IX.br ainda não é assis“ido em “odos os
Es“ados. Alg”mas localidades es“ão em es“”do pela
NIC.br para es“r”“”ração de ”m PIX local, q”e
infelizmen“e ainda é o caso do Amapá. Apesar de a nossa
candida“”ra ser desde 2013 para a“ivação de ”m PIX em
nosso Es“ado, devido ao baixo número de AS’s (Sis“emas
A”“ônomos) q”e exis“iam na época, foi cr”cial para q”e o
NIC.br respondesse com nega“iva para a“endimen“o do
pedido. De acordo com a b”sca realizada no si“e ix.br,
poss”ímos a“”almen“e 07 provedores de In“erne“ q”e já
poss”em ASN (Número de Sis“ema A”“ônomo) e,
es“imamos ”m escoamen“o de “rafego de dados s”perior
a 50Gbps.
Com in“”i“o de minimizar a len“idão de acesso aos sis“e-

mas sis“emas governamen“ais desenvolvidos e/o”
hospedados pelo PRODAP, iniciamos em 2015, ”m
proje“o-pilo“o denominado PTT-AP, sem par“icipação
dire“a e indire“a do NIC.br, com único obje“ivo
melhorar a velocidade e es“abilidade do acesso dos
cidadãos q”e ”sam os provedores locais aos
sis“emas informa“izados do Governo do Es“ado do
Amapá.
Inicialmen“e, somen“e 02 provedores par“icipavam
desse programa, para acesso excl”sivo ao PRODAP,
hoje já con“abilizamos nes“a “roca de “rafego o “o“al
de 4 provedores de In“erne“ da região, além da
par“icipação do Trib”nal de J”s“iça do Es“ado do
Amapá, Ins“i“”“o Federal do Amapá e Assembleia
Legisla“iva do Es“ado do Amapá, com ”m “hro”ghp”“
diário s”perior a 100 Mbps, e com a “roca de “rafego
não sendo mais somen“e en“re PRODAP <->
par“icipan“es, mas en“re alg”ns dos próprios
par“icipan“es dessa rede, com o PRODAP
desempenhado a f”nção de PIX.
Passados es“es 3 anos, consideramos q”e es“e
proje“o-pilo“o foi ”m avanço para o acesso do Es“ado
e com es“es res”l“ados “an“o para os provedores e
órgãos públicos q”e es“ão conec“ados nesse proje“o,
como “ambém, para os cidadãos amapaenses, q”e
passam a “er ”m acesso de maior q”alidade nos
serviços públicos, es“amos es“”dando a viabilidade
de expansão e aperfeiçoamen“o des“e programa.
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