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Não tem sido fácil criar equipes de projeto e contratar profissionais especializados em 
Arquitetura Orientada a Serviços. Mas investir em treinamento ajuda  
 
A partir do momento em que o CIO decide investir em uma nova tecnologia,um dos primeiros 
passos é mobilizar a equipe para avaliar o grau necessário de treinamento nos novos 
conhecimentos e, não raro, separar uma parte do orçamento para a contratação de mão-de 
obra especializada.  
 
Ainda mais quando o projeto é profundo, como a adoção de uma arquitetura orientada a 
serviços. A tecnologia SOA (Service Oriented Architecture) exige investimentos pesados, entre 
outros fatores devido ao comprometimento das empresas em treinar e capacitar suas equipes. 
Uma pesquisa feita pela empresa GCR Custom Research com 150 companhias globais sobre a 
adoção de SOA mostra que a maior parte da verba do projeto, 54%, vai para treinamentos e 
novas contratações, seguida por investimentos em infra-estrutura (40%).  
 
De acordo com especialistas, isso é um indicativo de que as empresas estão investindo para se 
tornarem auto-suficientes nessa tecnologia, que promete retorno rápido. Mundialmente, 20% 
dos CIOs que adotaram SOA esperam cortar gastos ainda nos primeiros 12 meses de 
funcionamento da solução. 
 
Durante o processo de pesquisa sobre a arquitetura orientada a serviços, a equipe de TI da 
empresa de energia elétrica Itaipu Binacional encontrou no ambiente acadêmico a base 
conceitual para o projeto. "Como há um grupo na equipe de TI que é ligado à pesquisa nas 
universidades, os conceitos foram se cristalizando naturalmente", diz Marli Portella, CIO da 
Itaipu Binacional.  
 
Em 2004, quando a hidrelétrica abraçou a tecnologia SOA, Marli cogitou terceirizar a 
implementação. Ao mesmo tempo, queria preservar o conhecimento que já havia na 
companhia. "Sabíamos aonde queríamos chegar. Só chamamos ajuda externa para dar 
sustentação a nossos desenvolvedores", afirma. A equipe externa de consultores deu início à 
implantação e foi criado um treinamento, com três módulos, para os funcionários que 
participaram do projeto.  
 
Outra maneira que a equipe de TI da Itaipu encontrou para ampliar a troca de experiência em 
SOA foi criar um centro tecnológico dentro da usina para que o desenvolvimento de software 
fosse feito sob medida pelos parceiros de mercado, já na nova arquitetura."O conceito é novo 
e ainda o estamos estudando. Podemos ampliar a implementação de SOA, mas não somos 
influenciados nem seduzidos por promessas de mercado. O processo tem de acontecer 
naturalmente", diz Marli.  
 
Ajuda internacional 
 
A operadora de telecomunicações GVT também planeja ampliar a utilização de SOA e, por 
tabela, a equipe. Alessandra Bomura, gerente de arquitetura e tecnologia da operadora que 
atende 64 cidades brasileiras, foi escalada para coordenar o projeto de SOA em maio de 2006.  
Ela conta que não imaginava que seria tão difícil encontrar profissionais com experiência nessa 
arquitetura. "Muita gente diz que entende de SOA. Mas uma coisa é saber o conceito, outra é 
conhecer os problemas na prática", diz ela. Embora os colaboradores da GVT tivessem 
conhecimento pleno da empresa e soubessem alguma coisa de SOA, Alessandra também sabia 
que o ROI dependeria de mais esforços.  
 
A saída foi importar conhecimento internacional, de um dos fornecedores que trouxe para a 
GVT oito profissionais de Israel com experiência em projetos semelhantes. Segundo 
Alessandra, a decisão foi importante para dar prosseguimento ao projeto, porém não o 
suficiente.  
 



Para justificar o investimento, seria preciso tirar proveito máximo dos recursos. Foi então que 
Alessandra decidiu encomendar um treinamento sob medida a um dos parceiros de software 
envolvidos no projeto, a BEA.  
 
Como a equipe era muito grande, 143 pessoas no total, foram criados cinco tipos de conteúdo 
de acordo com o perfil da função. Para este ano, os planos são ampliar o projeto, que conta 
também com IBM e Sun.  
 
A nova leva de mão de-obra especializada será buscada em universidades, empresas de 
tecnologia e consultorias. "O foco está direcionado a atrair profissionais que estejam prontos 
para compor o time", diz. Alessandra também pensa em investir em certificações para quem já 
está na empresa. "É uma forma de reter a mão-de-obra que já capacitamos", afirma. O tempo 
de conclusão do plano de capacitação em SOA depende da grade escolhida, mas leva em 
média um ano. 
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