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Resumo: A gestão de tecnologias tornou-se um complexo esforço para as organizações em geral 
devido à diversidade de tecnologias e à dificuldade em alcançar os reais objetivos da organização. 
Neste projeto discutimos como a utilização de modelos de referência pode auxiliar a gestão de 
tecnologias e a gestão de processos de negócio no ambiente organizacional. Além disso, 
apresentamos a proposta de um suporte ferramental ao desenvolvimento e utilização de modelos de 
referência e apontamos os resultados obtidos no decorrer do projeto. 
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INTRODUÇÃO 
 
A cada dia que passa, as organizações 
tornam-se mais dependentes da Tecnologia de 
Informação (TI) a fim de satisfazer seus 
objetivos estratégicos e para atender às 
necessidades do negócio em que atuam 
(MAGALHÃES e PINHEIRO, 2007). Para 
garantir o bom aproveitamento dos benefícios 
oferecidos pelo uso de TI, tais como: custo, 
produtividade, flexibilidade, qualidade e 
inovação, faz-se necessário que as 
organizações estabeleçam políticas e 
mecanismos para a gestão de tecnologias 
alinhados aos objetivos da organização. 
A gestão de tecnologias pode ser obtida 
através de abordagens para sua padronização 
e sistematização como modelos de 
governança de TI, modelos de maturidade, 
modelos de gestão de conhecimento, entre 
outros. 
Um importante método na implementação 
desses modelos, consiste no estabelecimento 
de Modelos de Referência para domínio de 
aplicação específica. Um Modelo de 
Referência (MR) representa um domínio de 
aplicação (FETTKE & LOOS, 2003) de forma 
genérica, e pode ser utilizado como ponto de 
partida para a elaboração de uma solução 
específica de acordo com o contexto e as 
necessidades da organização. Para isso, a 
organização deve adaptar o MR a sua 
realidade (VAN DER AALST et al., 2005). 
Utilizar MR é bastante útil, porém, não é trivial. 
Primeiro, ocorre o desenvolvimento do 
modelo, que envolve a investigação de 
domínio e a generalização dos elementos 
presentes nas organizações. Em seguida, é 
necessário adaptá-lo de acordo com seus 

aspectos específicos, gerando um modelo de 
aplicação. Por fim, o modelo pode ser utilizado 
para recuperar o conhecimento necessário e 
útil à organização. Essas fases de 
desenvolvimento e uso do modelo 
compreendem a Gestão de Modelos de 
Referência. 
Dada a complexidade envolvida na Gestão 
dos MR e diversidade de processos, 
tecnologias, pessoas e serviços que engloba, 
torna-se fundamental o uso de ferramentas de 
software que possam apoiar a gestão desses 
modelos em organizações. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A realização do projeto de iniciação cientifica 
trouxe resultados no decorrer do projeto, bem 
como no encerramento do mesmo. Resultados 
estes relacionados ao desenvolvimento de 
ferramental, elaboração de artigo e a própria 
formação do aluno bolsista.  
Para o desenvolvimento do projeto, foram 
realizadas atividades de pesquisa a 
referências bibliográficas, bem como 
investigação na organização que é o estudo 
de caso deste trabalho, a Superintendência de 
Polícia Técnico-Científica do ES (SPTC-ES). A 
importância dessa investigação foi reunir os 
conceitos relevantes sobre o domínio da 
organização, sua estrutura e dinâmica, 
processos de negócio e os aspectos 
tecnológicos.  
Com base no que foi levantado e modelado e 
nas necessidades identificadas, foram 
definidos os conceitos necessários que 
formaram a base para a construção de um MR 
organizacional. Conceitos como processos, 
tecnologias, pessoas e serviços são 
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representados no MR, conforme mostra a 
figura 1. 
A partir disso, com a estrutura necessária para 
armazenar conhecimento relacionado à 
representação e utilização de MR, ficou 
evidente a importância de suporte ferramental 

com o desenvolvimento de uma ferramenta 
capaz de apoiar a Gestão de MR. 
O protótipo da ferramenta contempla a 
representação dos conceitos de MR e a 
recuperação de informações relevantes. A 
figura 2 apresenta tela principal do protótipo 
desenvolvido. 
 

Figur
a 1: Modelagem Conceitual do MR. 

 
Figura 2: Tela do Protótipo da Ferramenta. 

 

Vale ainda citar como resultados do projeto a 
elaboração de um artigo sobre Requisitos para 
Ferramentas de Apoio à Modelagem de 
Referência, e o TCC que se encontra em 
andamento.  
 
CONCLUSÃO 
 
O conteúdo apresentado conduz a algumas 
conclusões importantes a serem destacadas. 
A primeira refere-se à importância dos 
modelos de referências, e os benefícios em 
utilizá-los nas organizações, a fim de obter 
melhores práticas. Vimos que é possível 
representar os elementos essenciais de uma 
organização nesses modelos, tais como: 
pessoas, processos e tecnologias. O uso de 
modelos de referência permite alinhar tais 
elementos, o que é necessário para o bom 
funcionamento na organização. 
Com o apoio de uma ferramenta de gestão de 
modelos de referência é possível o uso de 
modelos de referência de forma mais eficiente. 
A ferramenta suporta a modelagem do 
domínio da organização e poderá realizar a 
instanciação do modelo, conforme ao contexto 
específico de cada organização.  Com isso, 
será possível a realização de consultas e 
acesso a informações mais apuradas do 
modelo. 
As perspectivas futuras são avançar no 
desenvolvimento da ferramenta e avaliar a sua 
efetividade. 
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