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A arquitetura voltada a serviços (da sigla em inglês, SOA) não é nova, mas parece estar 

ganhando um novo fôlego com o advento da computação em nuvem. Para Kleber Bacili, CTO 

da Sensedia, o movimento se explica pelas facilidades que a arquitetura traz para as empresas 

que estejam planejando migrar seus aplicativos, ou parte deles, para a nuvem. 

 

“Muitas empresas estão transportando parte de seus negócios para a nuvem e para as que já 

tinham investimentos em SOA, essa migração é mais simples”, afirma. Segundo Bacili, isso 

acontece porque movimentar módulos – principal característica da arquitetura – de um lugar 

para outro é mais simples do que fazê-lo com aplicativos inteiros. 

 

Por conta disso, a companhia tem sentido uma aceleração nos investimentos em SOA. Criada 

em 2007, a partir de uma parceria entre o grupo CI&T e a Unicamp, a Sensedia é especializada 

em soluções de governança SOA, e tem sentido os impactos deste movimento. Bacili comenta 

que, desde sua fundação, a companhia vem crescendo em média 57% ao ano. 

 

“No segundo semestre do ano passado tivemos um movimento forte e fechamos o ano com 

crescimento de 84%. Este ano a expectativa é crescer mais de 70%”, diz. E o cloud tem 

participação nisso: hoje, 20% dos projetos coordenados pela empresa são pensados para 

migração para cloud computing. 

 

O executivo comenta que alguns destes clientes estão preparando pacotes de conexão, que 

vão integrar soluções em cloud, como aplicativos de CRM, a sistemas especialistas instalados 

internamente, como sistemas de gestão.  

 

Também no caso dos clientes da Sensedia, os aplicativos críticos continuam distantes da 

nuvem. “Temos visto ambientes de teste e homologação e provas de conceito que, uma vez 

feitas, retornam para os ambientes internos”, lembra. 

 

Bacili acredita que o percentual de projetos SOA voltados para cloud computing tende a 

aumentar. “Muitas empresas estão curiosas em saber como funciona e quais serviços podem 

ser utilizados. Estão abertas para ouvir sobre o assunto”, diz. 

 

Além da arquitetura para migração, a Sensedia tem também um repositório em cloud, 

oferecido como serviço aos seus clientes. “Também é voltado a projetos de migração e ajuda 

as empresas e gerenciar pendências entre a nuvem e o legado. Fica hospedado na Amazon”, 

diz. 
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