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Até onde sabemos, a arquitetura é a arte de projetar prédios e edifícios. Pressupõe a capacidade 
de alguém visualizar e planejar estruturas que ainda não existam. Nenhuma catedral seria capaz 
de brotar do chão sem que um arquiteto enxergasse, a priori, suas fundações e colunas.  
 
Se compararmos a visão do mundo real com o universo das áreas da tecnologia da informação, 
devemos pensar a figura do arquiteto de TI como a do criador dos pilares que sustentam uma 
empresa e seus processos. Mas, nem sempre a infra-estrutura corporativa esteve sintonizada com 
o desenvolvimento do negócio.  
 
Há apenas uma década, o uso da tecnologia nas empresas centrava-se nos processos internos e 
inerentes a áreas específicas do negócio. O mundo de TI enxergava e automatizava tão-somente 
fragmentos de um todo: o faturamento, as compras, o estoque, a contabilidade, ou, ainda, a 
logística.  
 
Essa abordagem provou-se limitada. Estas áreas, ao serem pensadas e tratadas de forma 
independente, trouxeram um desafio aos gestores, pois criaram inúmeros silos de informação e 
ilhas de infra-estrutura, cada qual auto-centrada.  
 
Hoje, a herança desse fenômeno é amarga. Traduz-se em altos custos de integração da 
informação, de sua administração e atualização.  
 
Além dessa anacronia, outro desafio se colocou às corporações. A empresa no mundo atual é 
como um organismo vivo, que se reinventa a cada ano, a cada aquisição, descontinuidade de 
operação, adoção de novas linhas de produtos, diversificação de serviços.  
 
Ou seja, essa constante mutação afeta seriamente a sua capacidade de atuar rapidamente e de se 
adaptar às transformações em curso no mercado. O mesmo desafio se coloca à tecnologia da 
informação, obrigada a se reinventar a cada mudança.  
 
A resposta a tantas questões está nos fundamentos da tecnologia da informação. É preciso 
conhecê-los, avaliar sua robustez para o peso que devem suportar, atuar sobre eles e, 
eventualmente, redimensioná-los para que enfrentem novas demandas.  
 
Para revelá-los, dispomos das disciplinas da arquitetura da tecnologia. Elas abrangem a 
arquitetura da informação propriamente dita, assim como a dos sistemas de negócios, da infra-
estrutura tecnológica e das aplicações.  
 
E qual a razão dessas arquiteturas? Procuram fazer uma análise da evolução de um negócio, 
mapeando os pilares corporativos e averiguando se estão aptos - da forma mais eficiente possível 
- a dar conta da operação. Tudo isso com o melhor retorno do investimento, de olho na redução 
dos riscos no futuro. Devem, ainda, prever uma flexibilidade necessária para o desenvolvimento 
de novos negócios, ou adaptações ao mercado, assim como a capacidade de desenvolver 
rapidamente aplicações de missão crítica.  
 
Este conceito de arquitetura corporativa da tecnologia da informação vem se impondo a cada dia 
para organizar as evoluções das infra-estruturas, dos sistemas de informação e das aplicações, 
sendo o arquiteto de TI uma figura-chave à sobrevivência das corporações. Cabe a ele ser o 
guardião do direcionamento tecnológico do negócio. E, a exemplo dos mestres das catedrais do 
passado, é sua tarefa o planejamento e a construção de infra-estruturas que sobrevivam, 
imponentes, aos desafios do amanhã. 
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