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Em prévia de sua IV Conferência Anual, que acontece nos dias 30 e 31 de março, em São Paulo, o 
instituto Gartner adiantou algumas das tendências que serão debatidas durante o encontro sobre 
Integração de Aplicativos e Serviços.  
 
Segundo os analistas da empresa, até 2008 cerca de 50% das companhias de todo o mundo terão 
escolhido e consolidado um único canal de transações para integração de aplicativos e serviços via 
internet.  
 
Dentro desse mesmo período, o diretor de pesquisas Jess Thompson afirma que mais de 30% das 
grandes empresas terão seus analistas de negócios e arquitetos de sistemas trabalhando juntos 
por meio de modelos e processos de negócios que especificam eventos explicitamente, a fim de 
desenvolver arquiteturas com módulo orientados a serviços, e não mais a hardware ou software.  
 
"O uso do desenvolvimento de aplicativos voltados a serviços poderá reduzir cerca de 20% o 
esforço total (medido em homem/mês) em projetos de desenvolvimento", diz Joseph Feiman, 
vice-presidente e analista-mestre do Gartner.  
 
De acordo com Matthew Hotle, vice-presidente da empresa, até 2007 pelos menos 80% das novas 
soluções disponíveis utilizarão tecnologias Microsoft e Java para aquilo que instituto convencionou 
chamar de Service-Oriented Development of Applications (SODA). "Isso desviará os 
desenvolvedores tradicionais de suporte a sistemas e pacotes mais antigos, alterará os riscos 
tecnológicos e afetará o retorno sobre investimentos com desenvolvimento de aplicações." 
 
Para Cássio Dreyfuss, analista do Gatner, as empresas apresentam hoje três preocupações 
centrais: reestruturar suas arquiteturas de aplicações; vencer obstáculos de legados para ampliar 
o alcance de web services; e integrar aplicativos em um único sistema. "Ainda há uma série de 
questões de segurança e de processos de negócios a serem fechados", diz. 
 
Na base de serviços web, o analista Waldir Arevolo chama a atenção os desafios ligados à camada 
de comunicação, que envolvem desde a padronização da "língua" falada pelos sistemas até a 
forma de transporte dessas informações. "Empresas com forte atuação em logística como Correios 
e DHL estão mais avançadas nisso", comenta. 
 
Outros detalhes sobre a pesquisa e tendências de mercado serão divulgados durante a 
conferência do instituto. O encontro, que acontece no Hotel Gran Meliá WTC São Paulo, nos dias 
30 e 31 de março, já está recebendo inscrições. 
 
Para aqueles que se inscreverem até 17 de março, o custo de participação é R$ 2.195,00. Após 
esta data o valor é de R$2,395,00.  
 
Mais informações (em inglês) podem ser encontradas em www.gartner.com/br/appint. 
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