
Cresce uso desoa
A Arquitetura Orientada a Serviços conquista espaço na TI.
Mas cabe aos CIOs a difícil tarefa de encaixar as peças para
aproveitar seus benefícios, como a integração com agilidade
por Cibele Gandolpho Ilustrações Japs

uando a Arquitetura Ori-
entada a Serviços (SOA)
entrou para a pauta dos
CIOs, a promessa era de

agilidade nos processos e redu-
ção de custos. Mas nos últimos
dois anos a metodologia tem
provado que pode oferecer muito
mais do que isso. Com SOA, as
grandes e médias empresas con-
seguiram simplificar a TI, pois
entre seus benefícios estão o rea-
proveitamento das aplicações, o
que facilita em muito o rede-
senho dos processos, e a inte-
gração com o legado. Além disso,
acelera o desenvolvimento de
novas aplicações de negócios.



Tendência SOA

S
igla do inglês Service Oriented
Architecture, o termo SOA não se
refere exatamente a uma tecnologia
ou produto, mas sim a um conceito
ou metodologia de desenvolvimento

que pode ser entendido como uma evolução da
tradicional arquitetura orientada a objetos. Na
língua dos negócios, trata-se de uma jornada
de longo prazo que permite às companhias
aproveitar as aplicações já existentes na TI,
inclusive em sistemas legados, para fazer a
integração com os novos processos de negó-
cios. Uma promessa e tanto! Outra vantagem
da SOA é a redução do tempo no desenvolvi-
mento das novas.aplicações de negócios.

Analistas do Gartner estimam que projetos
baseados em SOA movimentarão 30 bilhões de
dólares em 2010 e estarão presentes em 80%
das aplicações das grandes corporações. Uma
pesquisa do instituto InfoWorld Market
Research revelou que 52% das empresas ame-
ricanas consideram implementar SOA nos pró-
ximos meses e pelo menos 27% já estavam em
processo de desenvolvimento da metodologia
no início deste ano. Cerca de 40% das empre-
sas ouvidas já investiram mais de 500 mil dóla-
res cada em projetos que utilizam SOA.

Independência Na América Latina, o uso
de SOA está avançando rapidamente, princi-
palmente no Brasil. Roberto Gutierrez, diretor
de consultoria da IDC Brasil, diz que, até 2011,
SOA terá crescido 86% ao ano no país. A
explicação para esse salto está no fato de a
metodologia ter chegado na região há menos
de dois anos, enquanto em outros mercados o
conceito está mais maduro. "As empresas
começaram a investir pesado em SOA neste
ano. As grandes companhias acreditam que se
não usarem SOA terão problemas futuros de
integração. Nos próximos dois ou três anos, as
pequenas e médias empresas também devem
aderir", afirma Gutierrez.

A utilização forte de SOA começou pelos
bancos e operadoras de telecomunicações.
"Essas organizações são muito pressionadas
pela competitividade e a adoção dessa arqui-
tetura pode ajudá-las a chegar mais rapida-

mente a seus clientes, com redução de custos,
além de dar maior agilidade ao negócio. Hoje
a SOA faz a arquitetura de TI responder tão
rápido quanto o negócio pede, já que não é
preciso desenvolver os novos sistemas do
zero", afirma Gutierrez.

Além disso, há a questão da interoperabili-
dade. A empresa fica independente dos forne-
cedores. "Antes tudo era feito por sistemas
proprietários e hoje as soluções são híbridas e
conversam entre si", diz Gutierrez. Alguns
acreditam que essa é a primeira era da indus-
trialização de software. Os fornecedores vão
começar a criar soluções modulares baseadas
no modelo SOA para se encaixar em frame-
works existentes. "A aplicação empacotada foi
o alicerce da indústria de software nos últi-
mos 25 anos. Mas daqui a alguns anos o paco-
te de software tradicional tende a desapare-
cer", afirma Gutierrez.



Consultores do Gartner acreditam que SOA
abre as portas de um novo mundo, com um
grande impacto em toda a indústria. Randy
Heffner, vice-presidente da Forrester Research,
diz que as empresas brasileiras ou multinacio-
nais que estão pensando em aderir à metodo-
logia SOA devem entender que não se trata de
uma solução, mas, sim, de uma estratégia. "O
objetivo da TI é entregar processos mais efica-
zes de negócios e SOA fornece os meios para
fazer isso com maior flexibilidade. Assim, as
empresas devem evoluir sua estratégia de SOA,
mas aos poucos. A Forrester chama esse ritmo
de Street-Level Strategy, ou seja, o CIO tem a
visão e a estratégia como um todo para SOA,
mas o processo deve ser trabalhado por proje-
to, um de cada vez", afirma Heffner.

Venda Consultiva Para ganhar em competi-
tividade, os principais fornecedores de SOA
têm apostado nos serviços complementares,
com destaque para os processos consultivos.
A IBM, por exemplo, tem como abordagem tra-
dicional o modelo cíclico de maturidade em
sete estágios. "Inicialmente fazemos um diag-
nóstico para saber em que nível a empresa se
encontra e quais os procedimentos necessários
para atingir o desenvolvimento desejado. A
empresa deve fazer microprojetos, com come-
ço, meio e fim", diz Marco Bravo, diretor da área
de software da IBM Brasil. Após essa fase, a
companhia prepara a estratégia de negócio,
aplica planejamento e governança e só depois é

Desde 2001, a TIM trabalha em um projeto
de integração de sistemas que inclui
diretrizes de SOA, em parceria com a IBM
e a BEA Systems. A plataforma integra cerca
de 30 sistemas que atendem diversas áreas
da empresa, como vendas, call center, CRM,
auto-atendimento e internet. Segundo
Mario Sérgio Moreira, diretor de tecnologia
da TIM, a utilização de SOA começou em
julho de 2003 para corrigir o nível baixo de
controle sobre as integrações e as operações
que tinham problemas de conexões ponto-
a-ponto, que se proliferavam entre os
sistemas. Também era difícil integrar ou
introduzir novos fluxos nos sistemas.
"Com SOA conseguimos diminuir o
time-to-market dos projetos de TI e
transformar a capacidade de gerenciamento
das integrações, que acontecem em um
ambiente extremamente complexo e
heterogêneo. Hoje, temos capacidade para
adequar rapidamente as solicitações de
mudanças e diminuir o esforço geral para
o desenvolvimento e a homologação de
projetos", afirma Mario Moreira.



que desenha o projeto de SOA. "Os dois últi-
mos estágios tratam das aplicações em si e do
gerenciamento do projeto. Temos visto um
grande crescimento no setor de soluções para
integração corporativa por conta das fusões,
por exemplo. Isso exige que as empresas utili-
zem SOA para integrar suas operações. Quem
não aderir vai ficar de fora, porque SOA é a
maior revolução da TI depois da internet" diz
Bravo. A IBM possui 5700 clientes no mundo
que usam SOA e 2% deles estão no Brasil.

Para as empresas que desejam explorar e
testar as capacidades de SOA, a IBM tem um
serviço chamado SOA Sandbox, oferecido
gratuitamente no site IBM developerWorks.
Há software para avaliação, tutoriais, guias de
início rápido e práticas recomendadas para
acelerar as implementações, entre eles o Ra-
tional Software Architect, que permite aos
desenvolvedores projetar, desenvolver, mon-
tar, testar, personalizar e implementar rapida-
mente web services e aplicativos com SOA. O
novo portfólio inclui configurações como
guias de implementação passo-a-passo e
também boas práticas para tratar dos princi-

pais desafios de implementação da arquitetu-
ra. No quesito governança e segurança, a IBM
oferece o IBM Optim, um novo produto pro-
veniente da recente aquisição da Princeton
Softech. Para download do SOA Sandbox, o
endereço é www.ibm.com/developerworks.

Sem jogar nada fora A Oracle também
aposta na venda consultiva, por meio do
Centro de Excelência em SOA, criado no final
de 2005. "Fazemos o que o mercado chama de
roadmap, ou seja, um mapa de quanto custa ir
para SOA e como implementar, diz Márcio
Butuem, gerente de consultoria de vendas da
Oracle. "Há algum tempo, a idéia inicial era
implementar ERP em 100% das companhias,
mas chegamos a um patamar de 80%. A
migração total não ocorre porque há outros
sistemas que ainda precisam ser integrados e
estão engessados. Com SOA será a mesma
coisa. Essa tecnologia dá agilidade à TI para
atender às necessidades e se adequar aos
novos processos. Todos querem aderir, mas
nem todos podem imediatamente. Há pontos
de infra-estrutura e governança que precisam
ser readaptados antes", afirma.

Segundo Butuem, o custo de um projeto de
SOA é relativamente alto. Mas quando o CIO
entende que vai chegar num processo em que
não precisará mais jogar tudo fora para come-
çar de novo quando surgir uma nova tecnolo-
gia, esse gasto compensa e pode ser perfeita-
mente explicado à corporação. "Entre os princi-
pais benefícios estão a agilidade nos processos,
a visibilidade e o ganho de eficiência operacio-
nal. Isso permite identificar os pontos de gar-
galo na operação", afirma Butuem.

A estratégia de roadmap é também adotada
pela consultoria Accenture em projetos que
envolvem SOA. Segundo Ricardo Chisman,
sócio da Accenture, faz quase dois anos que
SOA deixou de ser curiosidade para as empre-
sas. "Hoje, as grandes empresas já estão enxer-
gando esses projetos como pauta do dia.
Sugerimos o planejamento por meio de
roadmap para saber onde o cliente quer che-
gar", afirma Chisman. Arquitetura e infra-
estrutura devem andar juntas. "Encontramos



nas empresas um caos de integração. A idéia é colo-
car ordem com SOA, desacoplando aplicativos e
reutilizando os padrões existentes", diz Chisman.

A HP utiliza uma metodolo-
gia de oito fases nas implementações de SOA: orga-
nização do negócio, mudança cultural na organiza-
ção, gerenciamento do projeto, governança, elabora-
ção da arquitetura, entraves nos softwares existen-
tes, implantação dos aplicativos para gerenciar a
operação e, por fim, gerenciamento da demanda.
Segundo Thomas Preis, gerente de programa SOA e
evolução do legado da HP, SOA faz sentido porque
desconecta os aplicativos, ou seja, quebra o negócio

Até 2010 a TI do Grupo Pão de Açúcar será
totalmente revitalizada. Uma das ferramentas
utilizadas nessa transformação é a arquitetura
orientada a serviços. Ney Santos, diretor de
tecnologia do Pão de Açúcar, conta que algumas
áreas da companhia já começaram a ser
revitalizadas, como o e-commerce e o
departamento comercial. "O grupo não está
implementando um projeto de SOA, mas, sim,
usando SOA para revitalizar a TI. No e-commerce
do Extra.com já mexemos nos sistemas legados.
Quando pensamos em estoque, sabemos que os
produtos precisam estar na loja física, na virtual e
no televendas. SOA faz com que esses canais
conversem entre si, para dar maior disponibilidade
ao serviço, além de ganhar agilidade e reduzir os
custos", diz Santos. Para ele, a vantagem tem
sido o fato de não precisar refazer os sistemas.
"Isso permite reduzir o tempo de implantação e
de operação e diminuir os riscos de mexer nos
sistemas, melhorando um e piorando outro", diz.
Outra vantagem de SOA é a interoperabilidade.
"Nosso site é desenvolvido em Microsoft, mas
fala com webservice em mainframe. Dá para
modularizar e tornar a disponibilidade de
serviços transparente", diz Santos.

em pedaços e permite uma readequação com
novas soluções, e tudo isso de forma mais rápi-
da" afirma. Segundo João Cerqueira, executivo
de consultoria e integração e líder de applica-
tion service da HP, os clientes não querem
jogar fora o que já têm. "É preciso adaptar o que
existe e aplicar novas funcionalidades com
SOA, formando soluções híbridas. 99% das
empresas que adotarem SOA nos próximos
anos terão soluções híbridas, com tecnologias
de fornecedores diversos", diz Cerqueira.

A BEA Systems, por sua vez, deu início às
implementações de SOA em meados de 2003.
"As empresas precisam entender que há difi-



culdades, como, por exemplo, a necessidade de
fazer a implementação em todas as áreas da
companhia. Mas é certo que SOA chegou para
resolver a demanda do negócio, simplificando
todos os processos", afirma Fernando Lemos,
diretor de consultoria da BEA Systems.

A empresa interpreta SOA como uma jorna-
da de múltiplos anos, uma estratégia perma-
nente. Para isso, a BEA Systems divide a imple-
mentação em seis etapas: avaliação, arquitetu-
ra, reutilização, portfólio de projetos, gover-
nança e plano de custos e benefícios para me-
dir a solução. "Hoje, os clientes querem melho-
rar seus serviços e o ciclo de vendas. Empresas
de planos de saúde, por exemplo, necessitam
de uma integração com as operadoras para
autorizar exames mais rapidamente. Portais de
gestão de conteúdo querem melhorar a gestão
de funcionários, e por aí vai. É preciso avaliar
caso a caso", afirma Daniel Roi, diretor de mar-
keting da BEA Systems.

Arquitetura múltipla Já a Sterling Com-
merce, uma subsidiária da AT&T, introduziu

a arquitetura voltada para serviços com su-
porte para múltiplas empresas, o chamado
ME-SOA (da sigla em inglês Multi
Enterprise Services Oriented Arqui-
tecture). Marcelo Pierini, engenheiro de
vendas da Sterling Commerce, afirma
que se trata da criação e da gestão de
processos de negócios flexíveis, capa-
zes de atuar em cadeias globais de
valor. Usando SOA o fornecedor con-
segue administrar, de forma
integrada, o fluxo de in-

Com 500 milhões de transações por ano
e 4 milhões de cartões ativos, a SmartNet
precisava aprimorar seus sistemas de
pagamentos de refeições. Há três anos, aderiu
à SOA para agilizar os processos e cortar cus-
tos operacionais. 'Antes os pontos-de-venda
com sistema SmartNet levavam até 24 horas
para receber os valores gastos pelos clientes.
Depois da SOA, esse tempo foi reduzido para
no máximo duas horas", diz Walter Rodrigues
Júnior, gerente de BI e arquitetura de sistemas
da SmartNet. A empresa reduziu em 50% as
ligações ao call center de clientes com máqui-
nas de débito para refeições. 'Aumentamos o
portfólio de clientes, pois agora damos conta
de um volume maior de transações", afirma
Rodrigues, que investiu 10 milhões de reais
em dois anos e usa sistemas da IBM.

formações por meio de domínios organizacio-
nais, departamentais e geopolíticos, capacitan-
do empresas para a rápida adaptação às evolu-
ções que ocorrem nos negócios.

Por fazer com que qualquer aplicação só saia
do papel se estiver atrelada a um processo de
negócios já existente, a utilização de SOA tem
tudo para ganhar cada vez mais espaço nas
empresas. A receita, dizem os especialistas, é
realizar um estudo detalhado do que há dentro
de casa e partir para SOA com cautela.
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