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Setor público

12.000 funcionários

Benefícios

• Substituição de processo 
baseado em papel por 
ferramenta de solicitação digital, 
à disposição de 1,35 milhão 
de produtores rurais, gerando 
aumento de produtividade e 
reduzindo erros.

• Adoção das metodologias Ágil 
e de DevOps, comprovando 
com sucesso as vantagens de se 
desenvolver uma TI interna.

• Aquisição dos melhores talentos 
de TI após se tornar uma 
organização líder em inovação.

Software e serviços

Red Hat® Enterprise Linux®

Red Hat OpenShift® 
 Container Platform 

Red Hat JBoss® Enterprise 
Application Platform

Parceiro

Linux Polska

A Agência para a Reestruturação e Modernização da Agricultura (ARiMR) da Polônia é responsável pelo 
desenvolvimento do setor agropecuário do país, o que inclui o gerenciamento de programas de subsídios 
e de produção de alimentos. Com o objetivo de melhorar a forma como os produtores rurais solicitavam 
subsídios da União Europeia (UE), a agência executou um projeto de transformação digital para substituir 
os formulários em papel por um processo online. Essa ação pioneira foi possível com a adoção das 
soluções de plataforma de aplicações e containers da Red Hat. Combinada às abordagens Ágil e de 
DevOps, a nova plataforma ajudou a ARiMR a obter 99% de adoção ao novo processo online, simplificar 
o armazenamento e as análises de dados, além de atrair os melhores talentos da área de TI. O sucesso 
desse projeto está inspirando mudanças por todo o setor público na Polônia.

Sede

"Nossa parceria com a Red Hat tem sido um 
elemento muito importante na nossa jornada. 

Ela é substancialmente mais colaborativa 
do que o relacionamento padrão entre 

vendedor e cliente. A Red Hat esteve 
conosco em todo o caminho."

Sebastian Jaworski 
CIO e vice-presidente, ARiMR

Varsóvia, Polônia

Estudo de caso
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agropecuário polonês com a Red Hat

http://facebook.com/redhatinc
https://twitter.com/redhatbr
https://www.linkedin.com/company/red-hat-brasil/
https://www.redhat.com/pt-br


2Estudo de caso Agência agrícola polonesa moderniza serviços do setor agropecuáriobr.redhat.com 
 

"Nossa agência é o 
melhor exemplo de 

caso de sucesso nesse 
campo. Demonstramos 

que a melhor maneira 
de gerenciar a TI é 

internamente."

Sebastian Jaworski 
CIO e vice-presidente, ARiMR

Modernização de programas agrícolas: do papel para a era digital

A Agência para a Reestruturação e Modernização da Agricultura (ARiMR) é responsável pelo desenvolvimento 
do setor agropecuário polonês, um componente crítico para a economia do país. A Polônia é um dos maiores 
produtores de alimentos da Europa, com milhares de pessoas empregadas no setor agropecuário. Por ser um 
país membro da União Europeia (UE), a Polônia é obrigada a observar a Política Agrícola Comum, um sistema 
de subsídios e programas com a finalidade de estabilizar a produção de alimentos e proteger o meio ambiente. 
A ARiMR gerencia os pagamentos de subsídios em nome da União Europeia na Polônia, tendo distribuído mais 
de US$ 42 bilhões a produtores rurais poloneses desde 1994. 

Todos os anos, a ARiMR recebe 1,5 milhão de pedidos para pagamento de subsídios. Para processar as 
solicitações com mais eficiência, reduzir a incidência de erros manuais e simplificar tanto a análise, quanto o 
armazenamento de dados, a agência decidiu substituir os formulários de papel por um processo de solicitação 
online.

O setor público da Polônia acompanhou a implementação do projeto atentamente. A ARiMR optou por usar 
talentos e inovação internos para adotar uma abordagem mais dinâmica, com foco na metodologia DevOps, 
em vez de seguir a prática habitual no país de terceirizar funções de TI a outros provedores de serviços.

"A diretoria da ARiMR e o Ministério da Agricultura estavam incertos quanto à abordagem de investir em nosso 
próprio pessoal de TI para desenvolver e manter sistemas internos", disse Sebastian Jaworski, CIO e vice-
presidente da ARiMR. "Sabíamos que para ter sucesso precisávamos da tecnologia correta para viabilizar tal 
modelo de trabalho." 

Construindo um ambiente ágil para um trabalho mais eficiente

Após avaliar diversos fornecedores durante o processo de licitação, a ARiMR decidiu trabalhar com a Red Hat, 
a líder mundial em soluções open source empresarial. Essa escolha permitiu à agência adotar um software 
inovador e estável como base para a sua nova plataforma para solicitação de subsídios. A agência tem tido 
sucesso com o uso da tecnologia Red Hat e das aplicações open source em seu próprio ambiente de TI.

"Os consultores comerciais da Red Hat nos ajudaram a elaborar uma análise detalhada das necessidades da 
agência e dos nossos beneficiários", afirmou Sebastian. "Eles ofereceram soluções inovadoras, validadas por 
provas de conceitos e testes minuciosos, a um preço acessível."

No centro dessa plataforma está o Red Hat Enterprise Linux, um sistema operacional corporativo que oferece 
uma base estável e com suporte para a inovação em TI. Nesse ambiente, o Red Hat OpenShift Container 
Platform proporciona uma plataforma única na qual as equipes de desenvolvimento e operações de TI da 
ARiMR podem trabalhar juntas para desenvolver, implantar e gerenciar aplicações em toda infraestrutura de TI 
da agência.

Além disso, a ARiMR usa o Red Hat JBoss Enterprise Application Platform (EAP), um servidor de aplicações 
que ajuda a garantir o alto desempenho e a escalabilidade das aplicações JavaTM em todos os ambientes. 
O JBoss EAP complementa as práticas de DevOps e oferece os mais recentes componentes para o 
aprimoramento de recursos de desenvolvimento e teste, quando combinado ao Red Hat OpenShift. 

A ARiMR trabalhou com a Linux Polska, um parceiro local da Red Hat, para lançar com sucesso seu novo 
ambiente de TI. O lançamento incluiu também assistência técnica e treinamentos para o uso do recém-
adquirido software Red Hat. 

Com essa nova base tecnológica, a agência começou a adotar uma abordagem de trabalho mais colaborativa 
e ágil. Em 2018, a ARiMR lançou seu novo processo online para solicitação de subsídios, o E-WniosekPlus. "A 
arquitetura do E-WniosekPlus foi criada inteiramente com base na tecnologia open source, o que evita que 
a ARiMR se torne dependente de fornecedores específicos e alinha-se à nossa estratégia de desenvolver 
aplicações usando nossos próprios recursos", disse Sebastian.

https://www.redhat.com/pt-br
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Criando a base para serviços inovadores e escaláveis

Adoção de 99% no primeiro ano 

Dos aproximadamente 1,35 milhão de produtores rurais poloneses que foram incentivados a usar a nova 
ferramenta de solicitação online, a ARiMR constatou que 99% deles passaram a adotar o processo digital no 
primeiro ano de lançamento.

"O maior desafio foi convencer os beneficiários a usar as ferramentas digitais. Concentramos muitos esforços 
em treinamentos e ações de relações públicas. Quando os esforços rendessem frutos, precisávamos garantir 
que a plataforma estivesse 100% confiável", disse Sebastian.

O Red Hat OpenShift Container Platform ajuda a agência a garantir que o processo de solicitação online tenha 
capacidade de responder a essa mudança e também possa atender a futuras demandas de crescimento. Além 
disso, o OpenShift trata da segurança em todo o ciclo de vida da aplicação, com recursos automatizados de 
instalação, upgrade e gerenciamento, que ajudam a manter a segurança dos dados em escala.

"Quando criamos o processo de solicitações online, incorporamos requisitos de alto desempenho para que a 
infraestrutura baseada no OpenShift pudesse processar 50.000 sessões simultâneas. Embora não estejamos 
ainda trabalhando com esse volume, sabemos que teremos a capacidade extra caso seja necessário", disse 
Sebastian.

Criação de um ambiente para as abordagens Ágil e de DevOps

Uma parte essencial do projeto foi a transição da ARiMR para novas abordagens de desenvolvimento e 
implantação de aplicações. O ambiente de TI baseado em microsserviços e desenvolvido com software da 
Red Hat oferece suporte aos métodos Ágil e de DevOps que ajudam a agência a criar e manter mais de 40 
aplicações internas.

Ao fornecer tecnologias open source corporativas à sua equipe de tecnologia, a ARiMR reduziu a dependência 
por serviços e fornecedores de software terceirizados, abrindo caminho para a economia de recursos 
financeiros em longo prazo. Há também a expectativa de que o sucesso da nova abordagem da ARiMR inspire 
novos investimentos, e que outros departamentos da agência obtenham resultados e economias semelhantes.

"Nossa agência conseguiu demonstrar que a melhor maneira de gerenciar a TI é internamente. A análise 
realizada no final de 2018 mostrou que reduzimos o time to market de 3-4 meses para 2-3 semanas", disse 
Sebastian. "Também calculamos que nossa economia no período entre 2016 e 2018 totalizou € 62 milhões, e 
estamos prevendo uma economia ainda maior a partir de 2019."

Aquisição dos melhores talentos de TI

A transição de processos legados baseados em papel para um processo online também ajudou a ARiMR a 
se destacar como líder em transformação digital na Polônia. Sua reputação como hub de inovação atrai os 
melhores talentos de TI que desejam trabalhar em projetos de âmbito nacional e da UE, usando as tecnologias 
e arquiteturas mais modernas disponíveis atualmente.

Um ano após o lançamento do E-WniosekPlus, a ARiMR criou uma nova divisão dentro do departamento 
de TI e mais do que dobrou o número de funcionários na área de tecnologia. "Temos aproximadamente 250 
especialistas de TI trabalhando conosco agora", disse Sebastian. "Esse crescimento foi um impulso para 
continuarmos a aproveitar nossos investimentos ao máximo e mantermos esse modelo de desenvolvimento 
interno."

Com relação aos antigos funcionários, a agência continua a buscar maneiras de ajudá-los a aprimorar suas 
habilidades e explorar novas tecnologias. "O relacionamento entre a ARiMR e a Red Hat está gerando 
benefícios imensuráveis", disse Sebastian. "O software da Red Hat é confiável e bastante simples, mas ainda 
requer conhecimento técnico para que seja aplicado a novos casos de uso ou usado da melhor forma possível."

https://www.redhat.com/pt-br
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SOBRE A RED HAT
A Red Hat é a líder mundial no fornecimento de soluções corporativas de software open source. Por 
meio da estreita parceria com as comunidades, a Red Hat oferece tecnologias confiáveis e de alto 
desempenho em Linux, cloud híbrida, containers e Kubernetes. A Red Hat ajuda os clientes a integrar 
aplicações de TI novas e existentes, desenvolver aplicações nativas em cloud e definir padrões 
com nosso sistema operacional líder do setor, além de automatizar, proteger e gerenciar ambientes 
complexos. Com serviços de consultoria, treinamento e suporte premiados, a Red Hat tem a confiança 
das empresas da Fortune 500. Como um parceiro estratégico para provedores de cloud, integradores 
de sistema, fornecedores de aplicações, clientes e comunidades open source, a Red Hat ajuda as 
organizações a se preparar para o futuro digital.
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+54 11 4329 7300 
latammktg@redhat.com

BRASIL 
+55 11 3629 6000 
marketing-br@redhat.com

br.redhat.com 
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Inspiração para mudanças no setor público da Polônia

O sucesso da ARiMR na transição para o meio digital reforçou a reputação da Polônia como um país moderno 
e progressista dentro da UE e também inspirou outros grupos do setor público. Por exemplo, o Ministério de 
Digitalização e o Instituto de Seguro Social estão observando de perto o sucesso do projeto de transformação 
da TI da ARiMR, pois estão considerando adotar um modelo semelhante com foco no desenvolvimento interno.

A ARiMR planeja continuar usando o novo ambiente de solicitações online para não apenas reduzir a incidência 
de erros e aumentar ainda mais a adoção digital, mas também para adquirir insights a partir do acesso aos 
dados obtidos com o processo online. Por exemplo, a agência está trabalhando com a Red Hat e a Linux 
Polska para descobrir como um programa avançado de inteligência artificial (IA) poderia identificar as áreas 
geográficas cobertas pelos subsídios. A ARiMR também está criando ferramentas para agregar e analisar 
dados em muitas de suas repartições regionais.

"Nossa parceria com a Red Hat tem sido um elemento muito importante na nossa jornada. Ela é 
substancialmente mais colaborativa do que o relacionamento padrão entre vendedor e cliente. A Red Hat 
esteve conosco em todo o caminho", disse Sebastian. "Esperamos que o conhecimento adquirido neste projeto 
seja estendido e aplicado a outras instituições púbicas." 

Sobre a ARiMR

A Agência para a Reestruturação e Modernização da Agricultura (ARiMR) foi fundada pelo governo polonês 
em 1994 com o objetivo de apoiar ações para o desenvolvimento da agricultura e de áreas rurais no país. A 
ARiMR trabalha em estreita cooperação com o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, sendo 
responsável por implementar fundos nacionais e da União Europeia. A estrutura da agência é composta de três 
níveis: sede, 16 repartições regionais e 314 repartições locais.

Estudo de caso

http://facebook.com/redhatinc
https://twitter.com/redhatbr
https://www.linkedin.com/company/red-hat-brasil/
mailto:latammktg@redhat.com
mailto:marketing-br@redhat.com
https://www.redhat.com/pt-br

