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"Esta é a revolução industrial do
software", diz Toby Redshaw, vice-
presidente de estratégia de tecno-
logia da informação (TI) da Moto-
rola, o grupo americano do setor
de eletrônica. Ele refere-se à ascen-
são do "service oriented architec-
tures" (SOAs), um método de cons-
trução de sistemas de 11 que não
depende de programas grandes e
integrados, e sim de componentes
pequenos e modulares.

A analogia é boa. A industrializa-
ção levou a ganhos de produtivida-
de enormes, mas também ao empo-
brecimento dos artesãos, cujas habi-
lidades perderam valor. O surgi-
mento desse software vai fazer algo
parecido: sistemas de computado-
res mais baratos e flexíveis, combi-
nado com um doloroso ajuste para
os programadores-artesãos.

Resistir é inútil. "Os SOAs vão
acontecer. Não dá para dizer: 'Não
vamos fazer isso'. É inevitável", diz
Daryl Plummer, um analista da
consultoria Gartner.

As forças que estão conduzindo
essa mudança podem ser vistas em
cada departamento de TI: sistemas
que são rígidos, inflexíveis e caros
para serem mudados, diretores de
tecnologia sob pressão para que fa-
çam mais com menos.

O município de Chicago passou
cinco anos atualizando seus siste-
mas de TI. Ele comprou um sistema
de planejamento de recursos de
empreendimentos, um de geren-
ciamento de receitas, um de geren-
ciamento de relações com o cliente
e vários pacotes de softwares dese-
nhados para acelerar o trabalho de
administração do município.

Tudo funcionou bem até que os
administradores da cidade solicita-
ram informações que exigiam um
diálogo entre dois ou mais sistemas.
A construção de links entre os siste-
mas exigiu semanas de trabalho de
programadores que custaram US$
200 a hora. O custo médio da ligação
de dois sistemas foi de US$ 100 mil

Para Chris O'Brien, um ex-consul-
tor administrativo que é hoje o prin-
cipal diretor de tecnologia da cida-
de, tudo pareceu de uma ineficiên-
cia sem tamanho: "Qual a vantagem
de ter todos os dados se você não po-
de juntá-los de uma maneira que o

usuário médio possa usufruir?"
A história é típica. A maioria das

organizações rodam uma confusão
de sistemas departamentais acumu-
lados ao longo de anos. Construir
pontes entre essas "ilhas de automa-
ção" é um processo lento e caro. E is-
so vem se transformando cada vez
mais numa dor-de-cabeça para os
executivos. Em pesquisa feita pelo
Conference Board, um centro de es-
tudos, quase 90% dos líderes disse-
ram que a maior prioridade era au-
mentar a velocidade, a flexibilidade
e a adaptabilidade organizacional

Mas, como eles podem conseguir
isso quando os sistemas de TI estão
estabelecidos no concreto? Em Chi-
cago, 0'Brien e sua equipe deram os
primeiros passos experimentais ru-
mo a um mundo mais flexível, com a
criação de cerca de uma dúzia de ser-
viços modulares. Cada um possui in-
terface padrão e pode ser usado por
qualquer um dos sistemas da cida-
de. Por exemplo, a página de Chica-
go na internet inclui o pagamento
on-line de tickets de estacionamen-
to, que recebe suporte de um softwa-
re que averigua o quanto o cidadão
deve, faz a cobrança no cartão de
crédito e encaminha o dinheiro para
a conta bancária municipal apro-
priada. Percebendo que isso poderia
ser usado por outros departamen-
tos, o diretor de tecnologia pediu à
sua equipe que essa facilidade fosse
transformada em um serviço.

Primeiro, os programadores tive-
ram que decidir quanto do software
poderia ser reutilizado em diferen-
tes contextos e quanto era específi-
co. Assim que isso foi conseguido, a
parte reutilizável foi embalada em
uma camada de Extensible Mark-up
Language (XML), um sistema de pa-
drões industriais de etiquetas e selos
que pode ser compreendido por
qualquer sistema de computadores.

O resultado é um serviço que po-
de ser usado por qualquer um dos
sistemas de computadores da cida-
de. "Levamos duas semanas para
construí-lo e eleja foi reutilizado pe-
lo menos sete vezes", diz 0'Brien.

A Motorola está ainda mais
adiantada. Desenvolveu 108 servi-
ços e vislumbra o dia em que toda a
sua infra-estrutura de TI estará ba-
seada em milhares de módulos pa-
recidos interagindo em rede.

Mudar o sistema para acomodar
novos processos de negócios vai se

tornar um exercício que não exigi-
rá habilidades em programação.
Redshaw imagina o dia em que ta-
refas que hoje exigem semanas de
desenvolvimento de software, po-
derão ser realizadas em poucas ho-
ras por uma nova raça de" analistas
de processos empresariais".

Como todo historiador sabe, re-
voluções raramente ocorrem con-
forme o planejado. Há uma enor-
me diferença entre construir al-
guns serviços modulares e mudar
para uma arquitetura completa-
mente voltada para os serviços.
"Como todo historiador sabe, as
revoluções dificilmente ocorrem
conforme o planejado e muitos
obstáculos técnicos precisam ser
superados", afirma Redshaw.

Primeiro, há obstáculos técnicos
como decidir o que constitui ou não
um serviço. Inclua duas pequenas
funcionalidades e é improvável que
um serviço seja útil. Inclua muitas e
ele poderá ficar impraticável.

Tenha em mente que a indústria
de software já tentou a modulari-
dade antes. A programação orien-
tada para objetos — todo o furor
dos anos 1990, graças ao surgi-
mento de linguagens como Java —
está baseada em ideais parecidos:
flexibilidade, facilidade de manu-
tenção, reutilização de código.

Mas os "objetos" de um software
orientado para objetos eram muito
obscuros para serem compreendi-
dos por não-programadores. O
software continuava sendo a provín-
cia dos especialistas. Por outro lado,
os "serviços" em uma arquitetura
voltada a serviços deverão ser reco-
nhecíveis até para os não-iniciados.

"Um serviço deverá ser algo que o
usuário pode entender, como uma
pergunta ou uma transação", diz
Steve Bass, diretor de tecnologia da
New York Board of Trade, a bolsa de
commodities de Nova York, que está
mudando para um SOA

Plummer, da Gartner, diferencia
"serviços atômicos" que fazem
uma coisa (checam a autorização
de crédito, por exemplo), de "servi-
ços compostos", que envolvem
uma série de passos. O sistema de
pagamentos da cidade de Chicago
se enquadra na segunda categoria.

Ele acrescenta: "A mudança para
um SOA não é só uma iniciativa
tecnológica, mas sim uma iniciati-
va de negócios. Que serviços você

•

Serviços

jaime



precisa para rodar seus processos?
Onde você vai consegui-los? O que
acontece se um serviço perde for-
ça? Quanto tempo vai levar para
você se recuperar? Estas são per-
guntas que um criador médio de
aplicativos dificilmente está quali-
ficado para responder.

Desenvolver um SOA vai, desse
modo, exigir uma cooperação pró-
xima entre departamentos de 11 e
unidades de negócios, o que é sem-
pre um proposta complicada.

Além disso, embora em tese o
XML forneça uma linguagem uni-
versal que qualquer sistema de com-
putador pode entender, a comuni-
cação é impossível sem um propósi-
to compartilhado. Isso significa defi-
nir padrões por toda a companhia.

Quando um sistema é solicitado
a conferir a "lista de preços" de um
item, isso significa o preço líquido
(livre dos impostos) ou o preço
bruto? Com ou sem frete? Um pre-
ço bom até quando?

Não há atalhos, alerta Redshaw:
"Nós recrutamos um arquiteto de
dados de renome mundial para
conduzir tudo mas, mesmo assim,
vendo a coisa sob perspectiva, vejo
que deveríamos ter começado
bem antes", afirma.

Mesmo quando esses detalhes
espinhosos já foram trabalhados,
um SOA plenamente desenvolvido
vai exigir regras e, desse modo, di-
reitos de acesso de controle de
software aos serviços, segurança e

qualidade de serviço. É essa arqui-
tetura que diferencia um SOA de
uma mera coleção de serviços mo-
dulares.

A indústria de software vem sen-
do rápida em perceber as oportuni-
dades. Grandes companhias de
software como a BEA Systems, IBM,
Oracle e Microsoft embarcaram nes-
se trem no ano passado. A elas junta-
ram-se muitas companhias inician-
tes oferecendo produtos que aju-
dam a gerenciar os SOAs.

Os exemplos incluem a Systi-
net, que oferece um registro cen-
tral para o acompanhamento dos
serviços disponíveis; a Amber
Point, que monitora os níveis de
serviços; e a Infravio, que entre
outras coisas oferece serviços de
gerenciamento e ferramentas de
segurança.

Companhias que pensam seria-
mente em mudar para um SOA vão
precisar desses produtos ou de ou-
tros similares. Os diretores de tec-
nologia dessas empresas terão que
explicar aos seus chefes por que,
nesses tempos de economias de
custos, elas terão que gastar mais
dinheiro com vendedores de
software. Plummer diz, com um
sorriso sarcástico: "Eu disse que se-
ria mais eficiente, mas não disse
que seria mais simples".

Faz sentido. Países desenvolvi-
dos se tornaram maciçamente
mais produtivos desde o alvorecer
da industrialização, mas também

se tornaram mais complexos.
A área de software pode estar

agora enfrentando a mesma tran-
sição, na medida que aplicativos
grandes e integrados são transfor-
mados em módulos menores e
mais flexíveis. Mesmo assim, as
maiores armadilhas no caminho
para um mundo voltado para os
serviços poderão ser comporta-
mentais e não técnicas.

Transformar aplicativos existen-
tes em serviços modulares exige
programadores que mudem hábi-
tos formados ao longo de anos de
educação e prática.

"Quando você constrói um apli-
cativo, você olha para ele isolada-
mente. Quando você constrói um
serviço você tem que olhar para
quem vai usá-lo e como vai usá-lo.
Isso exige novas habilidades e um
novo espírito", diz Tom Erickson,
principal executivo da Systinet.

O surgimento dos SOAs tam-
bém vai mudar o equilíbrio do po-
der entre os departamentos de TI e
as unidades de negócios.

Quando novos aplicativos po-
dem ser construídos tão facilmen-
te por especialistas em processos
de negócios, qual é o papel do pro-
gramador, o arquiteto de sistemas
ou mesmo do diretor de informa-
ção? Redshaw observa: "Estamos 
tentando fazer as pessoas abraça-
rem coisas que poderão acabar
com seus empregos". (Tradução de
Mário Zamarian)
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