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SOA cresce
e aparece
Arquitetura sai do papel para a lista de prioridades de investimentos ou mesmo de
investigação corporativa. Levantamento feito pela WinterGreen Research estima que
mercado mundial deve saltar de US$ 630 milhões, em 2007, para US$ 18 bilhões em 2011

Soluções mais
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além de garantir

acesso ao
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A
arquitetura orientada a
serviços (SOA) tem sido
apontada desde o final de
2006 como uma das
principais prioridades na
agenda de CIOs e outros

executivos de TI para os próximos quatro
ou cinco anos. A tecnologia não só entrou
na agenda de todos os institutos de
pesquisas especializados em monitorar o
mercado de tecnologia da informação,
como estimativas dão conta de que 80%
das novas aplicações serão definidas em
SOA, já em 2008. Diferente do que
ocorria a menos de 12 meses, quando a
plataforma ainda estava no nível de
conceito e análise pelas corporações,
hoje há projetos extremamente maduros
em curso, inclusive no Brasil, onde a
defasagem em relação a países
tecnologicamente mais vorazes ainda
permanece entre 18 e 24 meses.

O Banco do Brasil é um dos
exemplos: a instituição está às voltas
com a homologação do hardware
IBM e da plataforma de software
oferecida pela Sun Microsystems,
comprada no final do ano passado,
para, então, transferir o seu modelo de

desenvolvimento de sistema para a
plataforma SOA. A expectativa é que o
processo seja concluído até o final de
abril e que o Banco possa, já em agosto,
ter em produção o projeto orçado em
aproximadamente R$ 100 milhões (custo
da plataforma de hardware e software). O
payback estimado para a solução é de

dois anos, com uma redução de custo
beirando os R$ 80 milhões até 2010.

A discussão sobre a adoção
de SOA pelo BB começou em 2005,
quando foi levada à pauta a necessidade
de se adotar uma nova arquitetura
tecnológica. "O principal motivador da
escolha por SOA foi a necessidade de
ofertarmos soluções ágeis e flexíveis,
além de garantirmos acesso ao legado
sem precisar migrar 100% dos
aplicativos", conta Alberto Luiz Gerardi,
gerente executivo da área de
tecnologia do Banco.

Flexibilidade e maior aderência do
ambiente de TI às regras de negócios
são os grandes atrativos relatados por
especialistas em SOA. A plataforma
abre uma janela de novas oportunidades
aos negócios, porque prove
adaptadores reutilizáveis que
implementam web services para
automatizar o acesso a dados
corporativos. Resumidamente, SOA foi
desenvolvida para melhor alinhar os
investimentos em TI aos objetivos de
negócios. O alvo central da GVT.
Historicamente inovadora no segmento
de telecomunicações brasileiro, a
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operadora se deparou com a
necessidade de renovar a sua
plataforma de desenvolvimento de
aplicativos, especialmente para se
manter à frente da concorrência em
ofertas, promoções e novos produtos.

"Já no início da nossa operação
construímos uma arquitetura orientada a
eventos, evoluímos e, em 2005,
percebemos que um novo upgrade seria
necessário. Entre as possibilidades
tecnológicas estava a transferência do
nosso ambiente para uma arquitetura
orientada a serviços", conta a gerente de
arquitetura, Alessandra Bomura,
lembrando que o contrato com a BEA
Systems foi fechado em abril de 2006.

Ajuste fino
Por que SOA? "A GVT é espelho das

incumbents de telecom e é vista no
mercado como empresa inovadora.
Portanto, precisa lançar e ajustar produtos
rapidamente, o que faz da TI uma área
extremamente importante, uma vez que
viabiliza o lançamento de novos produtos
e a entrada de novas funcionalidades
àqueles já existentes", responde
Alessandra. A expectativa da companhia é
agilizar o tempo de entrega de produtos
ao mercado, do inglês time to market,
além de aumentar a qualidade de serviço,
a partir de um melhor controle de
processos e, conseqüentemente, melhor
nível de satisfação dos clientes.

Particularmente, o setor de
telecomunicações exige a implementação
de complexas e diferentes aplicações, o
que intensifica as customizações. Algo
que SOA facilita com os
seus recursos de
integração, um dos
maiores geradores de
custos de propriedade
(TCO) dentro da estrutura
de TI das empresas,
segundo Carlos
Guimarães, diretor de
software Sun
Microsystems. "Até um
certo momento a
tecnologia e as mudanças
vinham evoluindo sob
controle. Porém, agora
os negócios exigem
mudanças mais rápidas,
e SOA consegue fazer
diferença", diz
o executivo,

Isso comprova porquê o Carrefour
está concluindo um projeto que vai
acomodar um novo ERP e controlar a

logística e a frente de loja, a partir da
plataforma SOA oferecida pela Sun. O
Carrefour começou pela França, mas
menor. Logo farão o rollout para todas as
lojas do Brasil", revela Guimarães. Para
ele, sistemas que nunca efetivaram o ROÍ
por diferentes fatores, podem, com SOA,
finalmente apresentar resultado, porque
passam a integrar as informações de
forma automática e horizontal.

Economia
A GVT, cujo investimento em SOA é

de R$ 14 milhões, espera reduzir em 30%
o tempo de lançamento de produtos.
Entre os cálculos de economia, a

operadora também
contabiliza que gastaria de
três a quatro vezes mais
com a atualização da
plataforma de
desenvolvimento
convencional do que
investiu em SOA. A
economia veio da
aquisição de software,
tempo de desenvolvimento
e licenças adicionais. Na
análise do ROÍ também
está a possibilidade de
terceirização das atividades
do ambiente de TI, algo
praticamente impossível no
passado devido ao alto
nível de customizações.

"Estando em Java, uma linguagem
conhecida por um grande número de
profissionais especializados, poderemos
terceirizar", conclui Alessandra.

Facilidades
Para Guimarães, SOA é uma

avenida que mapeia todos os
processos da empresa e permite a
"leitura" e incorporação do conteúdo
aos processos da empresa. Se a GVT,
por exemplo, decidir que o endereço
do usuário ficará hospedado no
sistema de CRM (customer relatíonship
management), mas precisar acessá-lo
a partir de outra aplicação, basta
construir um "serviço" onde estará o
endereço e chamar a informação de
acordo com a demanda.

O primeiro projeto da operadora,
com 303 serviços, está previsto para
entrar em operação em abril. Vai
desde a identificação do cliente ou
prospect, até a efetivação do contrato
e instalação do serviço. Em 2007, a
GVT vai migrar a maioria dos
processos críticos para SOA,
fechando o ano com algo em torno
de 800 serviços. "O objetivo não é
aumentar o número de serviços, mas
começar a construir aplicações onde
eles já estejam desenvolvidos. Não
precisamos reinventar coisas, mas
reutilizar aquilo que já foi construído,
para termos uma ampla visão de
negócio", relata Alessandra.

Experiência
Internamente, o Banco do Brasil

batizou o projeto de portal
corporativo. O pacote adquirido junto
à Sun possui um servidor de
aplicações, um servidor de portal,
conectores (para a integração com o
legado), solução de processos
(modelagem, simulação, otimização,
monitoração e execução de
processos; além de uma suíte de
colaboração (correio, chat, web
conference, voice mail, fórum) e mais
duas aplicações para a prova de
conceito do ambiente, "A solução só
será paga se essas aplicações
rodarem utilizando o conceito SOA",
afirma o gerente executivo do Banco,
Alberto Luiz Gerardi.

A idéia é que o portal hospede e
exponha as aplicações. Ainda não há
previsão de quantos serviços serão
desenvolvidos, porque, em paralelo à
homologação da tecnologia, o BB está
revisando a sua metodologia de
desenvolvimento. "A identificação dos
serviços é um processo gradual", diz o
executivo, ao ressaltar que a proposta
exige um alto nível de governança para
permitir o alinhamento.

GVT: 303
serviços na
primeira fase
de SOA.
ALESSANDRA
BOMURA,
DA GVT
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