
SOA ganha espaço  
O conceito de arquitetura orientada a serviços (SOA) despertou a atenção dos CIOs no ano 
passado, conforme pesquisa realizada por CIO e COMPUTERWORLD 
 
Mais da metade (58%) dos 612 executivos de TI pesquisados em estudo da CIO e 
COMPUTERWORLD nos Estados Unidos já implementou ou cogita implementar SOA - conceito 
considerado o elo que faltava para alinhar os interesses do departamento de TI e os objetivos 
financeiros das empresas, por integrar aplicações e fornecer serviços diretamente aos clientes. 
Os grandes motores desta mudança são a maior flexibilidade corporativa e os custos mais 
baixos de integrar aplicações existentes proporcionados pela arquitetura. Entretanto, a maior 
parte dos entrevistados aponta que as ferramentas e os protocolos ainda precisam evoluir 
mais. "No Brasil, SOA já é o quinto item mais importante na agenda dos CIOs", de acordo com 
Ione de Almeida Coco, vice-presidente do Gartner Group.  
 
No estudo de CIO e COMPUTERWORLD, as principais preocupações apontadas pelos que não 
estão interessados em SOA foram falta de pessoal/recursos (47%), falta de clareza sobre o 
ROI (retorno sobre o investimento, 40%) e falta de financiamento (38%). 
 
De quem já está implementando ou cogita ter SOA no ambiente corporativo, contar com 
pessoal capacitado é condição essencial. Quase dois terços dos entrevistados vem treinando a 
equipe para atender aos requisitos de implementação. Perto de metade (45%) vai recorrer a 
consultores e 19% vão terceirizar segmentos-chave.   
 
Após a implementação, de acordo com os CIOs, SOA é ou será usado para integrar aplicações 
internamente (44%), fornecer serviços diretamente a clientes ou consumidores (28%) e 
conectar com aplicações externas fornecidas por parceiros (21%).  
 
Quando perguntados sobre os desafios de adotar SOA, os executivos responderam: mudar 
para uma arquitetura e metodologia SOA e ao mesmo tempo satisfazer necessidades do 
negócio atuais (63%), reformular a infra-estrutura para suportar SOA (56%) e adequar 
metodologias dos desenvolvedores a uma arquitetura SOA (47%).  
 
Na hora de escolher os produtos, o suporte a protocolos e padrões essenciais de SOA é muito 
importante para 62% dos CIOs e relativamente importante para 36%. 
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