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AINDA SÃO POUCOS OS
USUÁRIOS A

IMPLEMENTARA
ARQUITETURA ORIENTADA

A SERVIÇOS, MAS A
MAIORIA DOS

FORNECEDORES JÁ SE
PREPARA PARA A VIRADA.

A ESTRADA ABERTA PELOS
WEB SERVICES SE
COMPLETA COM A

PLATAFORMA QUE
PERMITE A INTEGRAÇÃO

APLICATIVOS'E A
REUTILIZAÇÃO DE PARTES

DE SISTEMAS
PREVIAMENTE

DESENVOLVIDOS
por Jackeline Carvalho

SOA no calor
dos trópicos
I

ntegrar aplicativos na forma de serviços.
Esta é, resumidamente, a proposta de
SOA - Arquitetura Orientada a Serviço -
que mobiliza, sem exagero, a totalidade

dos fornecedores de software, e começa a
atrair a atenção de grandes usuários. A
plataforma promete revolucionar a forma de
desenvolver e integrar sistemas, chegando ao
limite de forçar uma mudança em todos os
negócios, inclusive de consultorias que se
dedicaram, por longos anos, à
implementação dos sistemas ERP (enterprise
resource planning).

Estima-se que em dois anos todos os
sistemas oferecidos por grandes players
estarão portados ou, no mínimo, se integrarão
à plataforma SOA, provocando uma quebra
de paradigma no desenvolvimento e
implementação de sistemas de TI. Analistas
de mercado avaliam que, em 2008, SOA
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estará movimentando US$ 50 bilhões ao
redor do planeta. 'Todos os CIOs de grandes
organizações já têm algum tipo de iniciativa
nesta área, e os provedores de software já
estão desenvolvendo produtos orientados a
serviços", diz Luiz Cláudio Menezes, diretor
geral da Progress Brasil.

Segundo Bruno Rossi, gerente de análise
da IDO, as organizações irão se dedicar este
ano à análise do conceito e, em 2007, o
mercado deve começar a ganhar massa
crítica. Mundialmente, diz ele, "60% das
empresas estavam, ao final de 2005, no
estágio de investigação da tecnologia - prova
de conceito e aplicação; 15% desenvolviam
projetos-pilotos; 20% em implementação; e
os outros 5% não tinham qualquer tipo de
iniciativa nesta área".

Pressa
Mas se depender da empolgação do

mercado, logo os projetos de grande volume
estarão a todo vapor. Marcos Pupo,
presidente da BEA Systems no Brasil, por
exemplo, afirma que "dado o crescimento da
adoção do conceito na Europa e nos Estados
Unidos, somados aos casos de sucesso ao
redor do mundo, é provável que a
consolidação aconteça mais rápido do que se
prevê".

Pelo menos a adoção dos web services -
uma espécie de primeiro estágio de SOA - já
está em andamento mundialmente e também
no Brasil. "Eu diria que estamos entre o
primeiro e o segundo estágio de adoção de
SOA no País", declara Rossi. Entre as
pioneiras, a BEA Systems já reúne grandes
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usuários em torno dos web services, como a
Visanet, o Deustch Bank, Vivo, Comgás e
Itaipu Binacional. Empresas que ilustram o
movimento dedicado a transferência da lógica
de negócio para uma camada de serviços
compartilhados. Por exemplo, aplicativos de
ERP, CRM (customer relationship
management), billing e outros, independente
da origem, alimentando um repositório
acessado por aplicativos de serviços
baseados em processos de negócios.

A expectativa de mercado é tão grande
que várias empresas têm feito pesados
investimentos para desenvolver ou adquirir
companhias especializadas no todo ou em
alguma parte da solução que os especialistas
consideram essenciais à uma implementação
de SOA. Tanto que, mesmo com uma
plataforma de produtos em estágio avançado,
a BEA voltou ao mercado para adquirir a
Fuego, um negócio que lhe custou US$ 87,5
milhões, mas preencheu uma lacuna
considera importante nesta plataforma, o
sistema de business process management
(BPM), "A Fuego preenche o gap que ainda
existia na suite AquaLogic", diz Pupo.

Objetivo semelhante orientou a aquisição
da Plumtree Software por US$ 200 milhões,
no ano passado. A companhia, de 400
funcionários à época da transação, estava
focada no fornecimento de soluções de
portais para a conexão de grupos de
trabalhos, sistemas de TI e processos de
negócios. Seu portfólio era o único na
indústria de portais a oferecer portabilidade
em Java (J2EE) e .NET, reconheceu a BEA.
"O portal está se tornando o principal ponto
de integração nas operações", disse Alfred
Chuang, presidente e chefe executivo da BEA
Systems, Inc., quando anunciou a transação.

Tradicional na oferta de banco de dados
relacionai ao longo da década de 90, a
Progress esteve silenciosa depois de vencido
o auge tecnológico dos sistemas, mas
ressurge com uma estratégia agressiva
oferecendo ferramentas de middleware para
SOA. Nos últimos três anos fez várias
aquisições para compor uma plataforma
competitiva, dentre essas a Sonic, hoje uma
holding praticamente independente e com
força para concentrar grandes investimentos
globais e localizados. Em paralelo, a
companhia faz aportes significativos em
pesquisa e desenvolvimento para manter a

evolução do negócio Sonic, estimado em
US$ 10 milhões para este ano. Um desses
investimentos foi na aquisição da Actional,
especializada em visualização e governança
de sistemas de TI, adquirida por cerca de
US$ 32 milhões.

A estratégia global vem dando resultados
importantes, inclusive no Brasil, informa
Menezes. Segundo ele, a subsidiária local se
destaca entre as demais no mundo, com sete
clientes na área de SOA, e por isso receberá
recursos para estruturar nos próximos três
anos, uma espécie de divisão separada para
os negócios Sonic no País. O aporte, cujo
valor Menezes não revela, será feito na
contratação e formação de equipe, marketing,
participação em eventos, treinamento e
capacitação de parceiros.

Neste segmento de banco de dados e

ferramentas, a Sybase reconhece não ter
uma solução específica para SOA, mas diz ter
adaptado todo o seu portfólio à nova
realidade. Um dos produtos lançados
recentemente é a versão 15 do banco de
dados Adaptive Server Enterprise, que
oferece um ambiente para SOA, ou pode ser
considerado um ferramental para que o
usuário implemente a arquitetura.

"No banco de dados, temos suporte
nativo a web services tanto para consumo
quanto para oferta", diz Gustavo Gattass,
consultor da Sybase no Brasil, ao destacar
que as novas funcionalidades, também
integradas às linhas de desenvolvimento e
modelagem, potencializam a utilização de
web services, XML e SOA. Ele, no entanto,
considera que este mercado ganhará força a
partir do momento que a indústria de
aplicativos se converter à plataforma. "Aí o
apelo e a disseminação serão maiores e mais
rápidas", ressalta.

E a receita já começa a ser aplicada. SAP
e RM Sistemas, guardadas as proporções de
atuação e abrangência, adotaram SOA,
respectivamente, para facilitar o
desenvolvimento e implementação de
aplicativos, e para melhorar a qualidade do
produto. A fornecedora do My SAP criou a
arquitetura ESA (enterprise service
architecture), considerada internamente algo
superior à SOA por não se limitar aos web
services e, principalmente, contemplar o
conteúdo de negócios.

A estratégia da SAP nesta área foi iniciada
em 2003, com o lançamento do SAP
NetWeaver, uma solução multifuncional que -
garante uma única interface para o software
de gestão de negócios (ERP), aplicações de
CRM, de gerenciamento da cadeia de
suprimentos (SCM) e do ciclo de vida de
produtos (PLM). "OSAP NetWeaver incorpora



INFRA-ESTRUTURA

web services e se posiciona no centro de um
conjunto de aplicações, serviços, conjuntos
de processos de negócios e até outras
plataformas de aplicação e integração dos
clientes, como o .Net, da Microsoft, e o
WebSphere, da IBM", explica Meva Su Duran,
diretora de produtos da SAP.

Usando a solução em seu benefício, a
RM Sistemas reservou R$ 12 milhões para
o desenvolvimento de uma nova plataforma
tecnológica, que deve estar no mercado em
2009. A empresa elegeu SOA como um dos
seus pilares estratégicos para se tornar a
maior empresa de sistemas de gestão do
mercado brasileiro. A plataforma lhe
permitirá uma virada tecnológica de
impacto, a partir do sistema batizado
internamente de RM Flex.

Ainda no primeiro semestre de 2006, a
companhia iniciará a oferta de versões de
todos os seus sistemas com funcionalidades
SOA. "Certamente muitas empresas de
software não conseguirão acompanhar esta
grande virada tecnológica que estamos
vivendo", afirma Henrique Diniz Mascarenhas,
vice-presidente de Tecnologia da RM
Sistemas. "A RM Sistemas está investindo
para manter-se à frente de seus
concorrentes", acrescenta, lembrando que a
tecnologia de SOA representa a terceira
geração dos sistemas da companhia.

"Dado o crescimento da
adoção do conceito na Europa
e nos Estados Unidos, é
provável que a consolidação
aconteça mais rápido do que
se prevê".
Marcos Pupo, presidente da BEA Systems

"Acreditamos que pelo
arrojo das empresas nacionais

no uso da tecnologia, o Brasil
tem plenas condições

de assumir um papel de
liderança nesta área
Marcos Pinedo, da Microsoft

A RM nasceu em 1986 sob o DOS e
depois entrou na era da interface gráfica, da
base de dados relacionai e do cliente/servidor
em 1996, reescrevendo todos os seus
sistemas; agora, parte para uma nova
geração de produtos. "Isso nos proporcionará
uma grande vantagem competitiva pelos
próximos dez anos", garante, ao destacar
que o seu grande parceiro nesta empreitada é
a Microsot, com o ambiente .Net.

Ação nacional
Ao seu estilo, a empresa de Gates

resolver antever o futuro e selou parceria com
o Governo brasileiro, por meio do Ministério
da Ciência e Tecnologia (MCT) e o centro
tecnológico César de Recife, para criar um
Centro de Excelência e Referência Mundial de
Desenvolvimento de Web Services. O que
justificou o investimento? Segundo Marcos
Pinedo, diretor de estratégia .NET e
desenvolvedores da Microsoft Brasil, há um
grande número de empresas locais
experimentando a tecnologia tanto para uso
interno quanto externo.

"Acreditamos que pelo arrojo das
empresas nacionais no uso da tecnologia, o
Brasil tem plenas condições de assumir um

papel de liderança nesta área", registra o
executivo. Em dezembro de 2000, a empresa
de Gates deu o primeiro passo na direção de
SOA ao lançar o BizTalk Server, uma
ferramenta de integração que utiliza a
linguagem XML como mecanismo de troca
de mensagens.

No mesmo ano, o SQL Server 2000 foi
lançado também com suporte nativo à,
linguagem e, posteriormente, vieram duas
versões do Visual Studio .Net, para permitir
aos desenvolvedores explorarem o uso de
Web Services. "Em 2005, lançamos novas
versões do BizTalk, o SQL Server e o Visual
Studio 2005, suportando integralmente a
plataforma SOA", elenca Pinedo.

Revisão de processos
O consultor Richard Kiefer, da Ultimus do Brasil, alerta: a nova onda em tomo de soluções
desenvolvidas em SOA (Service Oriented Architecture), ou arquitetura orientada a serviços, pode se
acabar na falta de identificação e gerenciamento de processos. Para ele, a adoção de SOA é um
reconhecimento da heterogeneidade dos sistemas corporativos, e soluciona a questão da integração
e interconexão entre aplicativos, mas cria um novo dilema sobre como promover esta harmonia.
"Uma forma é o inventário das funções das aplicações. Quando você vê a mesma funcionalidade em
várias aplicações, pode transformá-la em um serviço. Esta abordagem - que começa no nível da
funcionalidade - pode dar certo, mas não é o que recomendam as melhores práticas", afirma.
Outra alternativa é o gerenciamento dos processos de negócio. Com o BPM, o foco começa nos
processos do negócio da companhia que, uma vez mapeados, permitem identificar claramente qual
trabalho precisa ser realizado, por quem ou por qual sistema. "A vantagem desta abordagem está no
ganho de uma clara compreensão de quais funcionalidades serão usadas", explica Kiefer.
Para ele, a compreensão dos processos antes da implantação e determinação de quais partes da
aplicação serão usadas é fundamental para que os serviços sejam implementados rapidamente. É isto
que vai permitir não apenas o compartilhamento das informações, como também a utilização mais
completa dos dados e de toda a arquitetura existente no ambiente de TI do cliente.

"Agora, a parte mais difícil: a maioria das organizações não lida bem com seus processos. Isto
porque eles existem há tanto tempo quanto os negócios, freqüentemente com automatização limitada
e nenhuma documentação", provoca o executivo, lembrando que implementar SOA sem gerenciar
processos é um desperdício de tempo. "A organização não saberá o que precisa sobre o serviço se
não souber que processos estão sendo usados", conclui.

Text Box
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Por que SOA é algo para
todos desde já!?
por Marco Bravo
diretor de software da IBM Brasil.

Nos meus
anos de
tecnologia já

tive a oportunidade
de observar dois
tipos de
comportamentos
interessantes, em
times de vendas,
quando um novo
conceito em
tecnologia aparece:

paixão e rejeição, sentimentos que
geralmente aparecem simultaneamente. O
primeiro gera uma corrida desesperada para
mostrar aos clientes o que significa uma
nova tecnologia. Muitas vezes esta corrida
é tão forte que deixamos de lado o
aprofundamento do seu entendimento e sua
conexão com a evolução das tecnologias
correntes no mercado. Esta abordagem
usualmente incentiva extrema cautela por
parte de vários clientes, que vêem
revoluções como elevado risco para o
dia-a-dia de suas organizações de TI e,
conseqüentemente, procuram aplicar
apenas tecnologias que já passaram pela
fase da euforia inicial do momento.

Por outro lado, o cenário da rejeição
ocorre motivado por times de venda que
voluntariamente não privilegiam as novas
tecnologias em sua estratégia. Eles estão
acostumados com o primeiro
comportamento de seus clientes e avaliam:
"esta tecnologia levará muito tempo até que
esteja pronta para clientes utilizarem" ou
então, "neste momento, isto é somente para
grandes clientes. Isto não vai prender a
atenção de meus clientes agora ao ponto
de impactar meus resultados".

Considerando este pano de fundo,
vamos desmistiflcar alguns pontos relativos
ao que chamamos Arquitetura Orientada a
Serviços, ou simplesmente SOA (Services
Oriented Architecture), a expressão
tecnológica do momento. Em primeiro
lugar, embora SOA possa parecer algo
totalmente novo, a verdade é que os
princípios não são nem um pouco recentes.

Os fundamentos de SOA vêm da
criação da tecnologia orientada por objetos
no final dos anos 60. Sistemas
embarcados nas áreas de defesa e

controle vêm usando este tipo de arquitetura
de software há décadas. Recordo-me que no
início da década de 90 estive presente em um
evento onde Grady Booch e Jim Rumbaugh
(dois gurus mundiais da engenharia de
software) já abordavam a evolução da
tecnologia de objetos. Além dos setores
militar e de aviação, vários fabricantes de
equipamentos de telecomunicações têm
confiado o coração de seus sistemas de
software a este tipo de tecnologia.

Assim, se isto não é essencialmente
novo, o que mudou ao longo dos últimos
anos para esta massificação? Um ponto
importante é que todos os princípios atrás
da tecnologia de objetos sempre exigiram
forte capacidade de CPU, e isto não era
viável em escala até poucos anos atrás.
Adicionalmente, o mundo de TI é muito mais
variável que o mundo de sistemas de
engenharia embarcados. Por exemplo, o
software que funciona dentro de um Boeing
777 ou um sistema de defesa e controle não
necessitam ser modificados todos os dias e
não recebem novos requisitos de negócio
como sistemas em bancos ou operadoras
de telecomunicações.

Neste mercado, novos
produtos e serviços são
capazes de encapsular o
legado tornando-o disponível
em um ambiente SOA, e assim
preservar o investimento da
empresa. Istp significa um
caminho mais natural para que
o cliente possa trocar as
turbinas de seu avião no ar.

Um segundo ponto ao redor do tema SOA
está relacionado com o tipo de empresa que é
candidata a investir nesta área. Neste sentido,
me recordo dos projetos em redes locais. Um
movimento iniciado há 15 anos com a simples
integração física e compartilhamento de
serviços de rede internos, como arquivos,
impressão e correio eletrônico, os quais
evoluíram para o que acabou por ser a
revolução da Internet, uma integração mais
ampla na qual cada máquina no mundo está
agora, de alguma forma, ligada fisicamente à
outra. Além disso, muitas empresas reticentes
em dar os primeiros passos em suas LANs,
depois conectarem-se na Internet.

Então, como podemos analisar a onda de
implementação de SOA nas empresas de

hoje? SOA pode ser visto apenas como
mais um nível de integração que vamos
passar a experimentar dentro de ambientes
de negócios, assim como foram as redes
locais. Quero dizer que alguém estará apto a
instalar em uma máquina um número de
serviços que serão muito mais complexos
que os simples serviços disponíveis em uma
rede local de hoje. Estes estarão orientados
aos negócios como "cálculo de impostos",
"reserva de assentos", "validação de
orçamento", e assim por diante. Ao mesmo
tempo, aplicativos ficarão mais inteligentes
para procurarem serviços dentro e fora da
rede local da empresa esquecendo os
detalhes de sua implementação,
exatamente como acontece com serviços
de arquivos e impressão, onde ninguém
mais se preocupa onde e como a
informação é armazenada,ou processada.

O próximo nível de integração total
utilizando a Internet será grid computing,
quando serviços de negócio estarão mais e
mais disponíveis online, sem a necessidade
de entender quem está os provendo e
onde e como estão sendo implementados.
Entretanto, para que se consiga fazer uso
efetivo do grid, as organizações precisarão
estruturar seus aplicativos para se
conectarem e integrarem com o grid
através de um paradigma de serviços. E
isto será necessário para qualquer empresa
competitiva, o que é exatamente a essência
de SOA.

Para tentarmos avaliar quanto tempo
esta transição levará e o impacto em não se
mover imediatamente, basta lembrar que a
revolução da Internet se passou em apenas
dez anos e muitas empresas passaram por
momentos difíceis com seus competidores
devido ao atraso em seus projetos de uso
efetivo da rede. Não existe razão para crer
em um modelo diferente para grid
computing. Qualquer empresa de qualquer
tamanho passará por isto e a migração para
uma arquitetura SOA será natural. O que se
faz diferente agora é que integração
tecnológica estará cada vez mais associada
a revisitar cadeias de valor e avaliar como
estão distribuídas suas atividades entre
departamentos da empresa e seus
diferentes parceiros de negócios, garantindo
que seus aplicativos de software suportem
os níveis desejados de troca de informação
de forma rapidamente configurável e flexível.

Enquanto a implementação de SOA
pode ser complexa devido à dependência
mais forte do negócio, este serviço também
gerará um gap ainda maior entre
companhias que comecem a investir desde
já nesta adoção e empresas que atrasem
suas decisões para estarem preparadas ao
uso do grande grid.
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