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RESUMO 

 

Este trabalho concluiu que SOA é necessário para muitas empresas usuárias de TI. Logo, 

as empresas desenvolvedoras de aplicações deveriam estar estudando SOA para utilizar 

quando necessário em seus clientes. A adoção de SOA não pode ser uma iniciativa isolada, 

ela requer uma forte integração com a estratégia da empresa, dos produtos e especialmente 

com a estratégia dos clientes, ou seja, uma abordagem multidisciplinar. Para chegar a estas 

conclusões, o trabalho buscou soluções para problemas reais de uma empresa real. Cada 

problema foi discutido individualmente e a fim de organizar a implantação de todas as 

soluções foi elaborado um roteiro para um programa (conjunto de projetos). Finalmente, 

são apresentadas as conclusões do estudo de caso feito. 

 

Palavras-chave: SOA, Engenharia de Software, Planejamento Estratégico. 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper concluded: SOA is necessary for many companies that uses IT. Consequently, 

companies that develop applications should be studying SOA for use when necessary in its 

customers. The adoption of SOA cannot be an isolated initiative; it requires a strong 

integration with the company and products strategies, and especially with the strategy of 

customers, in other words, a multidisciplinary approach. To reach these conclusions, the 

study sought solutions to real problems in a real company. Each issue was discussed 

individually to organize the implementation of all solutions was prepared a roadmap for a 

program (set of projects). Finally, are show the conclusions from the case study. 
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1. Introdução 
 

A Tecnologia da Informação (TI) proporcionou uma revolução no mundo dos negócios. 

Com isto a competitividade entre as empresas vem aumentando, exigindo soluções cada 

vez mais complexas que requerem a integração de outras soluções. Neste contexto, a 

arquitetura das aplicações ganhou destaque nos últimos anos. Conforme a arquitetura de 

software e suas tecnologias evoluem, assim como o aumento da proximidade estratégica 

entre TI e negócio, cada vez mais as empresas vem adotando a Arquitetura Orientada a 

Serviços (SOA: Service Oriented Architecture) a fim de prover soluções eficientes e 

dinâmicas para seus problemas, sejam eles internos ou externos (PRESSMAN, 2010, p. 3). 

 A literatura aponta uma série de benefícios advindos da adoção de SOA, tais como: 

interoperabilidade, reutilização, integração, etc. Será que a adoção de SOA é realmente 

necessária? Será que ela é simples? Será que somente SOA pode resolver os problemas de 

uma empresa de TI, que fabrica softwares utilizados por outras empresas, ou serão 

necessárias outras abordagens complementares? 

 Para responder a estes questionamentos, este trabalho lança mão de um estudo de 

caso, em que serão identificados os problemas da empresa e será verificado como resolvê-

los e se SOA tem alguma correlação com estas soluções. 

 

2. Referencial Teórico 
 

Nesta seção serão apresentados brevemente os principais conteúdos utilizados como 

proposta de soluções dos problemas da empresa. São eles: SOA e seus benefícios; Processo 

Unificado da Rational (RUP: Rational Unified Process); Planejamento Estratégico e Guia 

de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (PMBOK: Project Management Body of 

Knowledge). 

 

2.1 SOA 
 

Neste item será descrito a Arquitetura Orientada a Serviços. 

 

2.1.1 Histórico e Utilidade 
 

O surgimento do termo SOA é atribuído a Alexander Pasik, na época analista do Gartner, 

que em 1994 criou o conceito de Arquitetura Orientada a Serviços para diferenciar da 

“Orientação ao Servidor”, comum na época devido à arquitetura cliente/servidor. 

Entretanto, segundo Pasik, as aplicações precisam ser orientadas aos serviços que o 

processo de negócio exige e não mais à forma de distribuição das aplicações 

(cliente/servidor). Ele definiu alguns princípios deste novo padrão de arquitetura que 

permanecem vivos até hoje. Em 1996, surgiram as primeiras publicações sobre SOA pelos 

analistas do Gartner Roy, W. Schulte e Yefim V. Natis (JOSUTTIS, 2007, p. 7). 

 As dificuldades de comunicação da época, o esforço necessário para atualizar uma 

aplicação em todos os clientes (estações de trabalho) e a complexidade de administração da 

solução elevaram os custos. Este fator motivou a evolução para arquitetura web distribuída 

no final dos anos 90. Com o surgimento de linguagens mais robustas e especialistas para a 

web, tais como Java, HTML (HyperText Markup Language ou Linguagem de Marcação de 

Hipertexto), Javascript, entre outras, desenvolve-se um ecossistema de TI que contribuiu 

para o predomínio desta arquitetura até os anos 2000. Em 2000, a Microsoft lançou o 
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padrão Web Service de comunicação entre computadores em uma rede, não 

necessariamente a Internet, utilizando HTTP (Hypertext Transfer Protocol ou Protocolo de 

Transferência de Hipertexto) e XML (eXtensible Markup Language ou Linguagem de 

Marcação Extensível). A partir desta iniciativa, o Web Service se tornou de um padrão de 

fato, com adoção por grandes players do mercado tais como Oracle e HP (JUNIOR, 2013, 

p. 2). 

A partir das propostas de Alexander e seus sucessores, SOA veio evoluindo. Nos 

dias de hoje SOA pode ser utilizada para integrar tecnologias, plataformas, sistemas, etc. 

heterogêneos. SOA define padrões de uso, composição e interoperabilidade dos serviços, o 

que permite a troca de aplicações sem perder o funcionamento do processo de negócio 

(GOHAR, 2010, p. 7). 

 Segundo Papazoglou (2003, p. 1), SOA é um dos elementos da Computação 

Orientada a Serviços, que é um ramo de Engenharia de Software da atualidade. 

 Conforme Erl (2005), SOA estabelece um modelo de arquitetura que visa aumentar 

a eficiência, agilidade e produtividade. Ela representa a solução lógica de um problema de 

negócio o que ajuda na realização dos objetivos estratégicos de uma organização. A 

solução consiste de serviços que realizam funções específicas de negócio encapsuladas por 

uma interface. A interface é o meio pelo qual os usuários acessam a solução, total ou 

parcialmente (PAPAZOGLOU, 2003, p. 1).  

 Ainda conforme Erl (2005), 

 
SOA na atualidade representa uma arquitetura aberta, ágil, extensível, 

federada, de composição formada por autônomos, com capacidade de 

QoS (Quality Of Service ou Qualidade do Serviço),diversidade de 

fornecedores, com serviços detectáveis, interoperáveis e potencialmente 

reutilizáveis implementados como Web Services. 

SOA pode estabelecer uma abstração da lógica de negócios e de 

tecnologia que podem introduzir mudanças para modelagem de processos 

de negócios e arquitetura técnica, resultando em um fraco acoplamento 

entre estes modelos. (ERL, 2005, p.26, grifo nosso, tradução nossa). 

 

 Segundo Krafzig, Banke e Slama (2004, p. 57), conforme mostrado na Figura 1, 

SOA é composto de: aplicações (portais, sites, cliente – servidor, etc.) que são a forma de 

interação do usuário e/ou de outras aplicações com SOA; os serviços de negócio que são 

desdobrados em contratos (protocolo ou forma de chamada de um serviço), a 

implementação e as interfaces dos serviços; o Repositório de Serviços que é responsável 

pelas informações dos serviços, tais como: segurança, disponibilidade, capacidade, etc., 

funcionando como um catálogo de serviços; por fim, o ESB (Enterprise Service Bus) ou 

Barramento de Serviços, que representa uma camada de middleware controlador e 

responsável pela comunicação de componentes da arquitetura SOA. 
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Figura 1: Elementos de SOA (Fonte: Adaptado de KRAFZIG, BANKE e SLAMA, 2004, p. 57) 

 

2.1.2 BAM 
 

Para saber se uma estratégia de negócio está dando resultado ou não, as organizações 

precisam monitorar os processos críticos de negócio e de suas atividades. Este 

monitoramento é feito com base em indicadores definidos para as atividades. Para saber se 

os valores medidos estão adequados, requerem pouca ou muita atenção, é necessário 

definir os valores esperados dos indicadores. Para o controle, decorrente do 

monitoramento, ser eficaz quanto mais próximo dos eventos geradores o monitoramento 

for feito melhor. O Monitoramento das Atividades de Negócio é conhecido como BAM 

(Business Activity Monitoring). De forma sucinta, o BAM refere-se à inteligência de 

negócios com capacidade de análise preditiva de fatos, em tempo real, em outras palavras 

Real-Time Business Intelligence ou Real-Time Enterprise. Conforme o Glossário de TI do 

Gartner (2013), 

 
Business Activity Monitoring (BAM) descreve os processos e tecnologias 

que aumentam a percepção da situação e permitem a análise de 

indicadores de desempenho de negócios críticos com base em dados em 

tempo real. BAM é usado para melhorar a velocidade e a eficácia das 

operações de negócios, mantendo o controle do que está acontecendo e 

criando visões de questões e pontos de atenção rapidamente. O conceito 

de BAM pode ser implementado através de diversos tipos de ferramentas 

de software; aquelas destinadas exclusivamente ao BAM são chamadas 

de plataforma de produtos BAM. (Gartner, 2013, p. 1, tradução nossa) 

 

 Segundo Earls (2013, p. 4), atualmente as empresas têm aderido de forma modesta 

à BAM, pois ainda enxergam um vínculo estreito da tecnologia coma TI. Entretanto, há 

uma necessidade de antever as oportunidades além de uma tecnologia de processamento de 

fatos em tempo real, como exemplo tem-se: respostas com ações apropriadas a 

processamentos de eventos complexos em negociação de alta velocidade (bolsa de 

valores), análise de riscos na detecção de fraudes financeiras (cartões de crédito), 

consolidação de tendências/comportamento de clientes em mídias sociais, entre outros. 

 Ainda segundo Earls (2013, p. 4), o BAM está evoluindo para uma verticalização 

aderente ao segmento de negócio. Neste contexto, o Processamento de Eventos Complexos 

(CEP: Complex Event Processing) atua como suporte e complementação ao BAM. O 

núcleo do CEP se resume a:eventos que é um objeto que representa uma atividade ocorrida 

ou que esteja ocorrendo;as relações entre eventos, tais como tempo, causalidade, 

independência e semelhança;os padrões de eventos e seus aspectos que envolvem a 
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detecção de padrões baseado nas linguagens de projeto, reconhecimento semântico de 

padrões baseado na linguagem e análise de resultados de detecção de padrões;as restrições 

de eventos que são as negações dos padrões;as regras reativas que são acionadas quando os 

padrões de eventos ocorrem a fim de se tomar providências;os eventos complexos que 

representam outros eventos membros;as abstrações de eventos quando se sintetiza ou 

representa um conjunto de eventos; por fim uma hierarquia de eventos que organizam 

eventos em níveis de abstração. (LUCKHAM, 2007, p. 1). 

 Ainda conforme Luckham (2007, p. 1), para adoção do CEP faz-se necessária uma 

avaliação detalhada da necessidade, por se tratar de uma tecnologia complexa e recente que 

envolve os conceitos acima citados, além de existirem muitas linhas de pesquisa no 

desenvolvimento de implementações eficientes para problemas práticos. Por outro lado, o 

BAM com o CEP são peças chaves para o futuro das organizações que dependem do 

pronto entendimento de eventos em tempo real. Segundo Conn Stamford (2013, p. 1) do 

Gartner, em 2016, 70% das empresas de alto desempenho devem fazer gestão de seus 

processos de negócios com análise preditiva em tempo real ou extrema colaboração. 

 

2.1.3 Modelo de Maturidade em SOA (OSIMM) 
 

Segundo o The Open Group (OSIMM, p. 1), o modelo de maturidade em SOA é 

denominado OSIMM (The Open Group Service Integration Maturity Model ou Modelo de 

Maturidade de Integração de Serviços do The Open Group), foi concebido para determinar 

o nível de maturidade de uma organização relativo ao uso de SOA. Como mostrado na 

Figura 2, o modelo é baseado numa matriz de relacionamento entre sete níveis de 

maturidade (colunas) e sete dimensões (linhas). Os níveis de maturidade são: silo, 

integrado, componentizado, serviços, serviços compostos, serviços virtualizados e serviços 

dinamicamente reconfiguráveis. As dimensões são: visão de negócio, governança & 

organização, métodos, aplicação, arquitetura, informação e infraestrutura & 

gerenciamento. 

 

 
Figura 2: Matriz de Maturidade OSIMM (Fonte: THE OPEN GROUP, 2010, p.1) 
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 Ainda segundo o The Open Group (OSIMM), os níveis de maturidade 

compreendem: 

 

 Nível 1 – Silo: 

o Cada área da organização desenvolve seus sistemas e eles não são 

integrados. 

 Nível 2 – Integrado: 

o Existe um esforço de integração entre os silos departamentais. 

 Nível 3 – Componentizado: 

o Os sistemas dos silos foram analisados e um framework foi desenhado que 

permite o desenvolvimento orientado. 

 Nível 4 – Serviços: 

o O desenvolvimento de sistemas é orientado aos serviços e a chamada destes 

serviços é baseada em padrões abertos. 

 Nível 5 – Serviços Compostos: 

o O processo de negócio é modelado segundo uma linguagem (por exemplo: 

BPEL - Business Process Execution Language ou Linguagem de Execução 

de Processos de Negócio) e o processo define os serviços dirigindo o 

desenvolvimento. 

 Nível 6 – Serviços Virtualizados: 

o Os serviços são fornecidos através de um serviço intermediário, que 

encapsula e trata a complexidade da chamada do serviço real. 

 Nível 7 – Serviços Dinamicamente Reconfiguráveis: 

o Os serviços podem ser definidos por analistas de negócio, com ferramentas 

de negócio (não técnicas) e em tempo de execução. 

 

2.1.4 Governança SOA 
 

Conforme Manes (2010, p. 1), governança SOA é uma especialização da governança de 

TI, que por sua vez é parte da governança corporativa. A governança tem como base: 

identificar as restrições às decisões; determinar quem tem a autoridade e a responsabilidade 

para tomar decisões; estabelecer parâmetros e restrições que controlam, guiam ou 

influenciam as decisões; determinar as consequências das não conformidades. Aplicando 

estas bases para as iniciativas em SOA tem-se a tomada de decisões, tais como: quem 

aprova os investimentos em SOA, quais tecnologias e produtos devem ser utilizados, qual 

o procedimento para solicitar acesso a um serviço, quais testes devem ser feitos antes de 

implantar um serviço, etc. 

 Governança SOA compreende o conjunto de princípios de governança direcionados 

à orientação por serviços e sua arquitetura. Segundo Dirksen (2013, p. 15), estes princípios 

são orientados por um número de políticas que devem ser definidas, executadas durante o 

tempo de projeto, monitoradas e reforçadas durante a execução e posteriormente de forma 

iterativa e contínua. Estas políticas compreendem um conjunto de normas, padrões, 

processos, melhores práticas e tomadas de decisão efetivo sobre os princípios de SOA, que 

devem estar alinhadas aos benefícios de SOA, a fim de auxiliar à garantia de serviços 

eficientes e uma probabilidade maior de sucesso na adoção de SOA. 

 Neste contexto, Schepers, Iacob e Eck (2008, p. 2) definem um ciclo de vida para 

construção de uma estratégia de governança SOA. Este ciclo é composto pelas etapas: 

definição da estratégia SOA alinhada aos requisitos de negócio; adequação da cultura 
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organizacional ao plano estratégico SOA; gestão de portfólio de serviços; gestão do ciclo 

de vida do serviço; realização de auditorias para verificação da conformidade da aplicação 

das políticas; e gestão dos acordos de nível de serviço (SLA: Service Level Agreement) 

combinados com os clientes. 

 Ainda segundo Manes (2010, p. 3), para que os benefícios resultantes da adoção de 

SOA sejam atingidos é fundamental a aplicação de governança SOA a fim de garantir a 

eficiência e consistência do ecossistema orientado a serviços da organização. 

 

2.1.5 Benefícios & Riscos 
 

Segundo Egham (2009, p. 1), Lages (2009, p. 32) e Manes (2010, p. 1) os principais 

benefícios do SOA são: 

 

1) Interoperabilidade: independência de tecnologias e plataformas. 

2) Integração: capacidade de integrar serviços, aplicações e sistemas legados. 

3) Reutilização: reuso de serviços de uma aplicação para outras. 

4) Composibilidade: capacidade de compor serviços gerando um serviço novo. 

5) Manutenibilidade: facilidade de manutenção dos componentes pelo uso de 

princípios e padrões que reduzem a dependência de componentes dos sistemas. 

6) Visibilidade: a área de negócio consegue ver os processos de forma alinhada à 

tecnologia permitindo a monitoria das atividades de negócio e detectar anomalias 

antes que estas virem incidentes ou problemas. 

7) Redução do tempo de lançamento de produtos (Time to Market) e ciclos de projeto 

mais curtos. 

8) Retorno de investimento: redução do custo total de desenvolvimento e manutenção, 

pelo aumento de produtividade gerado pelo reuso; aumento a eficiência na 

execução de processos de negócios da organização; aumento da efetividade na 

gestão estratégica de negócios. 

9) Adaptabilidade: habilidade empresarial de absorver e realizar mudanças de 

negócios; alavanca novos modelos de negócios de crescimento rápido; mitigação 

dos riscos e das vulnerabilidades de negócio. 

 

Por outro lado, segundo MacLennan e Belle (2012, p. 11), a adoção de SOA ainda enfrenta 

alguns riscos que requerem atenção: 

 

1) Complexidade: o catálogo de serviços pode ter uma grande quantidade de serviços. 

2) Desempenho: como a tecnologia é nova, o desempenho está em evolução. 

3) Robustez: como cada serviço pode ter um espaço transacional diferente, se for 

utilizado um processo assíncrono (muito comum por causa do problema de 

desempenho), uma transação pode ser declarada como concluída num sistema e não 

ser possível ser executada em outro. Logo, a transação do serviço não pode ser 

concluída e nem revertida. 

4) Testabilidade: como SOA integra sistemas heterogêneos, a complexidade dos testes 

aumenta. 

5) Segurança: como a tecnologia é nova, a segurança está em evolução. 
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2.2 RUP 
 

Até 1994 Grady Booch e James Rumbaugh estavam trabalhando separadamente em 

metodologias de análise orientada a objetos. Eles decidiram trabalhar num método que 

unificasse as visões de ambos e resolvesse os problemas remanescentes dos métodos 

individuais. Em 1995 Ivar Jacobson entrou na Rational onde Grady Booch trabalhava 

como cientista chefe. Ainda em 1995, a Rational comprou da Ericsson a empresa 

Objectory AB que havia sido de Ivar Jacobson. Em 1996 o trio (Booch, Rumbaugh e 

Jacobson, chamado de “os três amigos”) resolveu criar uma linguagem de modelagem, que 

se chamou Linguagem de Modelagem Unificada (UML: Unified Modeling Language).Em 

6 de dezembro de 2002 a IBM anunciou a compra da Rational que foi concretizada em 21 

de fevereiro de 2003 (MOREIRA, 2010, p. A&I.26). 

 

Segundo Kroll e Kruchten (2003), o RUP é definido dependendo do contexto, 

conforme: 

 
O RUP é uma maneira de desenvolvimento de software que é iterativa, 

centrada à arquitetura e guiada por casos de uso. 

O RUP é um processo de engenharia de software bem definido e bem 

estruturado. Ele define claramente quem é responsável pelo que, como as 

coisas devem ser feitas e quando fazê-las. O RUP também provê uma 

estrutura bem definida para o ciclo de vida de um projeto, articulando 

claramente os marcos essenciais e pontos de decisão; 

O RUP é também um produto de processo que oferece uma estrutura de 

processo adequável para a engenharia de software. (KROLL e 

KRUCHTEN, 2003, p.32, tradução nossa). 

 

Segundo Moreira (2010, p. A&I.34), existe alguns princípios e elementos essenciais 

para o desenvolvimento de software com sucesso utilizando o RUP, chamado Espírito do 

RUP, são eles: 

 

 O processo de desenvolvimento deve ser adequado a cada projeto. 

 Priorizar as entregas de acordo com os interesses e prioridades do cliente. 

 Trabalhar em equipe (motivação, autogestão, colaboração, etc.). 

 Entregar valor agregado, construindo e testando, a cada iteração do 

desenvolvimento para o cliente. 

 Definir cedo uma arquitetura componentizada que resolva os problemas atuais, mas 

que seja reutilizável para resolver também os problemas do futuro próximo. 

 Focar continuamente na qualidade do produto e do processo de desenvolvimento. 

 Identificar claramente onde a organização deseja chegar, quais problemas ela tem 

para chegar lá, quais soluções são recomendadas para os problemas identificados e 

se estas soluções são econômica e tecnicamente viáveis. 

 O trabalho deve ser planejado antes de ser executado. 

 Os resultados do trabalho devem ser avaliados regularmente. 

 Os principais riscos devem ser tratados o quanto antes e continuamente. 

 As mudanças devem ser controladas. 

 

Ainda segundo Moreira (2010, p. A&I.29), o RUP é composto pelas fases: 

Iniciação (também chamada de Concepção), Elaboração, Construção e Transição. Os 
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principais objetivos de cada fase são: Iniciação – viabilidade econômica (estudo de 

retorno), Elaboração – viabilidade técnica (arquitetura implementada), Construção – 

capacidade operacional (versão beta do software pronta para os testes de usuário) e 

Transição – versão final do software pronta para entrada em produção. O RUP trabalha 

com as disciplinas: Modelagem de Negócios, Requisitos, Análise & Projeto (Design), 

Implementação (Codificação), Testes, Implantação (Distribuição), Gestão de Configuração 

e Mudanças, Gestão do Projeto e Ambiente. A Figura 3 apresenta a estrutura do RUP. 

 

 
Figura 3: Estrutura do RUP (Adaptado de: Moreira, 2010, p. A&I.27) 

 

2.3 Planejamento Estratégico 
 

O Planejamento Estratégico é definido como “um processo de formulação de estratégias 

organizacionais, no qual se busca a inserção da organização e de sua missão no ambiente 

em que ela está atuando” (CHIAVENATO, 2003, p.39). 

 Segundo Drucker (1984), planejamento estratégico: 

 
É o processo contínuo de, sistematicamente e com o maior conhecimento 

possível do futuro contido, tomar decisões atuais que envolvem riscos; 

organizar sistematicamente as atividades necessárias à execução dessas 

decisões e, através de uma retroalimentação organizada e sistemática, 

medir o resultado dessas decisões em confronto com as expectativas 

(DRUCKER, 1984, p.133-136). 

 

 No contexto de planejamento estratégico, segundo Valentim (2011, p.22) a visão “é 

o sonho acalentado pela organização. Refere-se àquilo que a organização deseja ser no 

futuro” e a missão “refere-se ao papel da organização dentro da sociedade em que está 

inserida e significa a razão de ser e de existir”, a missão também é vista como o desafio 

12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI

0313



 

 

atual da empresa em relação à sua visão (ARANTES, 2012, p. 10). Ainda segundo 

Valentim (2011, p. 10), o planejamento estratégico geralmente é feito no longo prazo, mas 

pode também ser para curto prazo dependendo dos interesses da empresa. Segundo 

Andrade et al (2008, p. 2), um dos métodos utilizados para fazer auditoria da posição atual, 

ou seja, entender melhor a missão, é a Análise SWOT (Strengths, Weakness, 

Opportunities, Threats ou Fortalezas, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças). A Figura 4 

mostra o resultado da Análise SWOT indicando o posicionamento atual da empresa, que 

poderia ser sobrevivência (quando a empresa tem mais fraquezas e está sob ameaças), 

manutenção (quando a empresa tem mais fortalezas e está sob ameaças), crescimento e 

desenvolvimento. 

 

 
Figura 4: Resultado da Análise SWOT (Fonte: MOREIRA, 2011, p. 2.31) 

 

 Segundo Moreira (2011, p. 2.4 e 5.3-10), a Análise SWOT facilita a definição de 

objetivos estratégicos e funcionais da empresa. Para definição dos objetivos estratégicos, o 

método mais utilizado atualmente é o Balanced Scorecard (BSC), proposto por Kaplan e 

Norton em 1992, ou seja, um conjunto de objetivos balanceados nas perspectivas: 

financeira, de cliente, processos internos e aprendizagem & crescimento. Por este método, 

além dos objetivos financeiros (que eram tradicionalmente definidos), definem-se também 

objetivos na perspectiva do cliente (o que faria o cliente ajudar a empresa a atingir seus 

objetivos financeiros), de processos internos (em quais processos a empresa deve ser 

excelente para atingir os objetivos na perspectiva do cliente) e finalmente de aprendizagem 

e crescimento (o que a empresa precisa aprender e crescer para ser excelente nos processos 

internos escolhidos). A Figura 5 mostra esta relação de causa e efeito (sustentação) entre as 

perspectivas do BSC. 
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Figura 5: Sustentação das Perspectivas do BSC (Fonte: MOREIRA, 2011, p. 5.29) 

 

 Na Figura 6, tem-se uma representação simplificada do mapa estratégico de um 

estudo de caso citado por Moreira (2011, p. 6.5) conforme o modelo de Kaplan e Norton. 

Note que a empresa precisa “operacionalizar processos” e definir uma “arquitetura robusta 

e flexível” para aumentar sua “expertise em mudanças/legados”, isto deve aumentar a 

“automação” e a “maturidade em processos”, etc. 

 

 
Figura 6: Mapa Estratégico simplificado (Fonte: MOREIRA, 2011, p. 6.5) 

 

2.4 PMBOK  
 

Segundo Moreira (2013, p. 1.15), o PMBOK (Project Management Body of Knowledge ou 

Guia de Conhecimentos de Gestão de Projetos) é um guia padrão de reconhecimento 

internacional, que descreve a metodologia e a sua aplicação para gestão de projetos. Os 47 

processos definidos pelo PMBOK são divididos em 5 grandes grupos de processos e 10 

disciplinas (áreas do conhecimento) apresentados na Figura 7. Os grupos de processos são: 

Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento & Controle e Encerramento. As 

disciplinas são: Integração, Partes Interessadas, Escopo, Tempo, Custos, Qualidade, 

Comunicação, Recursos Humanos, Riscos e Aquisições. 
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Figura 7: Disciplinas e grupos de processos do PMBOK (Fonte: MOREIRA, 2013, 1.15) 

 

Ainda conforme Moreira (2013, p. 1.37-39), a Iniciação consiste de processos que 

definem um novo projeto ou fase. O Planejamento compreende processos que planejam 

(escopo, prazo, custo, qualidade, etc.) todas as atividades necessárias à conclusão do 

projeto. Os processos de Execução cuidam de executar o que foi planejado. Os processos 

de Monitoramento & Controle cuidam de sincronizar o andamento das disciplinas (escopo, 

prazo, custo, qualidade, etc.) em paralelo com a execução. Os processos de Encerramento 

são executados no final de cada fase ou do projeto. 

As disciplinas ou áreas de conhecimento compreendem processos de: 

 

1. Partes Interessadas: processos relacionados a identificar e gerenciar o engajamento 

das partes interessadas no projeto. 

2. Escopo: processos que determinam todo o trabalho realmente necessário e 

acordado. 

3. Tempo: processos que auxiliam na definição do término do projeto no prazo 

acordado. 

4. Custos: processos que determinam e gerenciam os custos do projeto em 

conformidade ao orçamento aprovado. 

5. Qualidade: processos que definem e gerenciam a qualidade que o projeto deve ter 

para atender aos requisitos do cliente. 

6. Recursos Humanos: processos que organizam e gerenciam a equipe de pessoas 

envolvidas no projeto. 

7. Comunicação: processos que mantém as informações do projeto acessíveis interna 

e externamente ao projeto. 

8. Riscos: processos que identificam e gerenciam os riscos do projeto. 

9. Aquisições: processos que adquirem e administram insumos para o projeto 

(contratos, serviços, entre outros). 

10. Integração: processos que reúnem e coordenam todas as disciplinas dentro dos 

grupos de processos. 

 

 Conforme Fonseca (2006, p. 57), a aplicação do guia PMBOK de forma assertiva e 

aderente às necessidades dos clientes permite maior flexibilidade, competitividade e 

precisão nas tomadas de decisão estratégicas. De fato, o PMBOK provê estabilidade ao 

processo de desenvolvimento dos sistemas de informação ao objetivar a produtividade, 
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qualidade e baixo custo. Embora, para obter os benefícios desejados, deve-se investir em 

capacitação dos gerentes e implantar a metodologia PMBOK sistematicamente a fim de 

que os princípios sejam praticados de maneira mais adequada à natureza dos negócios dos 

clientes. 

 

3. Estudo de Caso 
 

Este estudo de caso foi baseado nos problemas de negócio de uma empresa real, que neste 

trabalho será denominada YYZ, pois a mesma não autorizou a divulgação de seu nome. 

Esta empresa atua como fornecedora de produtos e serviços na área de engenharia de 

software, visando o aumento da produtividade, qualidade e perenidade dos negócios de 

seus clientes. Ela utiliza ferramentas de software livre (open source) para desenvolvimento 

de seus produtos. 

 A empresa YYZ tem 3 grandes áreas: projetos, outsourcing e produtos. A área de 

projetos é uma fábrica de software, onde são desenvolvidos os projetos de clientes. A área 

de outsourcing atende necessidades de negócio do dia a dia de seus clientes fornecendo 

mão de obra especializada. A área de produtos tem por objetivo criar produtos novos ou 

melhorar os existentes através de soluções em software aderentes às tendências de TI. 

 A empresa YYZ tem 19 anos de atuação no mercado de TI e conta com 200 

colaboradores aproximadamente. A empresa não utiliza nenhuma metodologia formal de 

planejamento estratégico, utiliza uma metodologia simplificada de engenharia de software 

(não seguida por todos os colaboradores), usa somente alguns processos do PMBOK, tem 

foco em desenvolvimento de web services (sem utilizar efetivamente SOA). A empresa 

está vivendo alguns problemas em seu cotidiano que estão afetando os resultados. A seção 

seguinte apresenta estes problemas de forma resumida. 

 

3.1. Principais problemas 
 

1) Redundância de modelos de negócios em várias customizações e versões de 

aplicativos de clientes; 

2) Gestão manual, reativa e ineficiente da empresa pela falta de: indicadores das áreas 

de produção e produtos, definição de processos e monitoramento das atividades e 

eventos de negócio. A organização não mede em tempo real os próprios resultados;  

3) Produto próprio, baseado em tecnologias de mercado integradas e homologadas 

(WS – RESTful e SOAP, ESB – Mule, Apache Tuscany, BPM – Activiti, jBpel),  

subutilizado em benefício da própria organização; 

4) Elevado custo com manutenções e desenvolvimentos redundantes de 

serviços/produtos aos clientes; 

5) Perda da capacidade de retenção de profissionais especializados por não ofertar 

desafios tangíveis; 

6) Perda de oportunidades de mercado pela acomodação em um modelo de negócio; 

7) Perda de oportunidades de negócio por não buscar a integração dos produtos 

próprios com produtos complementares, suplementares e até de concorrentes. A 

organização não tem uma arquitetura futura do produto muito bem definida, o que 

impede das manutenções e melhorias serem direcionadas a ela; 

8) A organização não mede em tempo real os resultados das transações de negócio dos 

clientes que ocorrem no próprio software; 
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4. Proposta de Solução 
 

4.1. Problema: Redundância de modelos de negócios 
 

Para resolver o problema “Redundância de modelos de negócios em várias customizações 

e versões de aplicativos”, em outras palavras, a aplicação está uma verdadeira “colcha de 

retalhos”. Diante disto, como recomendado por Pressman (2010, p. 20), Berger & Rumpe 

(2012, p.4) e Moreira (2010, p. 2.17 & 3.5), foi proposta a solução apresentada na Figura 8 

e descrita a seguir. 

 

 
Figura 8: Definição da Arquitetura Futura 

 

 Em primeiro plano, deve-se efetuar um levantamento dos problemas de negócio 

comuns dos segmentos dos clientes na base de conhecimento de projetos da organização.  

A partir disso, é necessário identificar e selecionar as boas práticas ou as práticas comuns 

destes segmentos, e finalmente pesquisar sobre tendências de negócios dos segmentos dos 

clientes. Com esta fase de análise e avaliação estratégica têm-se os insumos para a 

construção dos modelos de negócios dos clientes baseado nos sistemas, participantes do 

negócio, fluxos de trabalho, atividades, funções e pessoas.  

 Na próxima fase, definem-se os processos de negócios dos clientes alvo dos 

produtos, seus problemas e melhorias. Esta fase é imprescindível para o sucesso da adoção 

de SOA visto que os negócios dos clientes são sustentados por uma coleção de processos. 

Estes são baseados em tarefas repetitivas as quais são realizadas para atingir uma meta ou 

agregar valor a um serviço/produto para a cadeia do negócio do cliente (parceiros e afins). 

Por tais razões, o serviço constitui a automatização destas atividades, as quais são 

mapeadas e segregadas em processos de negócios, que facilitam a comunicação entre a TI 

e as áreas de negócio do cliente proporcionando o alinhamento requerido. 

 Com os processos definidos, elabora-se a arquitetura futura (to be) conforme 

diagrama da Figura 9, contendo os serviços de negócio, sistemas e softwares necessários. 

Esta fase se torna um grande desafio, pois compreende sair do estado atual e chegar na 

arquitetura futura obtida com o processo acima. Para facilitar este trabalho é mais fácil 

desenhar a arquitetura existente atualmente (as is) e pensar em “n” transições (versões 

intermediárias). Isto pode ser feito conciliando as transições arquiteturais com 

modificações de funcionalidades de negócio do produto que sejam importantes para os 

clientes da empresa. Na disciplina de Análise & Projeto do RUP existem várias orientações 
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e exemplos de como fazer o projeto e a especificação da arquitetura do software 

(MOREIRA, 2010, p. 1.3). 

 

 
Figura 9: Transição da Arquitetura Atual Para a Arquitetura Futura 

 

 Conforme recomendado por Pressman (2010, p. 719), a execução da solução deste 

problema é por si só um projeto e como tal recomenda-se a utilização do PMBOK como 

metodologia para gestão deste e dos demais projetos sugeridos nas soluções do problema 

da empresa. 

 

4.2. Problema: Gestão manual, reativa e ineficiente 
 

Para resolver o problema “Gestão manual, reativa e ineficiente da empresa pela falta de: 

indicadores das áreas de produção e produtos, definição de processos e monitoramento das 

atividades e eventos de negócio. A organização não mede em tempo real os próprios 

resultados”, conforme recomendado por Pressman (2010, p. 103), Kellen (2003, p. 5) e 

Smith, Apfel & Mitchell (2006, p.6), foi proposta a solução mostrada na Figura 10. 

 

 
Figura 10: Solução de gestão estratégica 

 

 Fazer um planejamento estratégico mínimo da empresa YYZ. Em princípio, 

considerar o modelo de negócio, visão, missão e valores para realizar a Análise SWOT. 

Definir os objetivos estratégicos e funcionais utilizando o BSC (Balance ScoreCard). 

Definir os indicadores estratégicos de desempenho alinhados aos objetivos do BSC. 

Negociar as metas dos indicadores escolhidos.  Definir o sistema de medição (forma de 

medir) dos indicadores. Identificar os processos de negócio críticos da empresa. Os 

indicadores dos processos críticos devem ser medidos de preferência em tempo real, sendo 

esta a base do monitoramento de atividades de negócio (BAM). Neste contexto, SOA 

normalmente traz alguma implementação do BAM e isto permite a materialização da 

estratégia nas atividades cotidianas da empresa. Este trabalho preferencialmente é 

apresentado através de um painel de indicadores corporativos, chamado de dashboard. 

 Posto isso, devido à natureza holística e corporativa de SOA, deve-se adotar a 

Governança SOA de maneira concomitante à solução de gestão. Visto que é intolerável 

uma organização do segmento de TI sobreviver no mercado ultracompetitivo praticando 

governança empírica, a implementação da Governança SOA torna-se fator crítico de 

sucesso. Melhor ainda, a Governança SOA atuará como um facilitador da Governança de 
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TI, no sentido de estabelecer conceitos e princípios de SOA, os quais podem ser utilizados 

como referência em um projeto piloto num futuro para ampliar o escopo de aplicação da 

governança corporativa. 

 A implementação de SOA e/ou de ferramentas de medição, sem alinhamento à 

estratégia da empresa, levam a ganhos bem menores do que os obtidos com o alinhamento. 

Em outras palavras, a estratégia deve definir que tecnologias adotar e não o contrário. 

 

4.3. Problema: Produto próprio subutilizado 
 

Para resolver o problema “Produto próprio, baseado em tecnologias de mercado integradas 

e homologadas (WS – RESTful e SOAP, ESB – Mule, Apache Tuscany, BPM – Activiti, 

jBpel), subutilizado em benefício da própria organização”, foi proposta a solução a seguir. 

 Identificar as tecnologias necessárias nas arquiteturas de transição e futura, 

definidas na proposta de solução do item 4.1. Em seguida, incentivar projetos internos de 

aculturação e disseminação do conhecimento destas tecnologias e suas potencialidades, 

direcionando-as aos projetos a fim de promover e auxiliar a homologação das arquiteturas 

de transição e futura dos produtos. 

 De fato a empresa deve implementar uma iniciativa de laboratório e fábrica de 

soluções utilizando o paradigma orientado a serviços como referência. Para tal, utiliza-se a 

experiência de arquitetos na construção de middlewares integradores de diversos 

frameworks open source já utilizados pela organização e pelo mercado. 

 Além das tecnologias já homologadas pela empresa (WS-*, RESTful, BPM-

Activiti, jBpel), no quesito repositório SOA a ferramenta Mule Galaxy atende a todas 

características exigidas e é uma boa opção, por questões de compatibilidade, para a 

organização que já utiliza o ESB – Mule. O ESB – Mule foi o primeiro a implementar o 

conceito de processamento SEDA (Staged Event-Driven Architecture ou Arquitetura 

Faseada Orientada a Eventos), além de ser o produto que contém o leque mais amplo de 

protocolos. 

 Segundo Dirksen (2013, p. 25), para monitoramento e gerenciamento do ambiente 

em tempo real utiliza-se uma combinação das ferramentas WSO2 Business Activity 

Monitor, Esper e Bamos. A primeira, para diagramas de estatísticas de uso, relatórios de 

erros e diagramas de negócios como mostrado na Figura 11. A segunda, para tratamento, 

análise e correlação de eventos. Finalmente, Bamos para monitorar os serviços e verificar 

se as políticas de execução especificadas estão em conformidade. 

 

 
Figura 11: Exemplo de painel WSO2 (Fonte: wso2.org, p.1) 
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4.4. Problema: OPEX elevado da empresa 
 

Para resolver o problema “Elevado custo com manutenções e desenvolvimentos 

redundantes de serviços/produtos aos clientes”, considerando que a falta de uma 

arquitetura robusta faz com que a aplicação se torne uma “colcha de retalhos” e a 

necessidade de especialização de uma versão do produto para cada cliente, elevam o custo 

de suporte e manutenção do produto. Este é um problema clássico da Engenharia de 

Software, conforme recomendado por Pressman (2010, p.21), foi proposta a solução a 

seguir. 

 Deve-se racionalizar o produto através de uma arquitetura mais robusta e adequada 

à estrutura dos serviços de negócios oferecidos pelos produtos, conforme solução proposta 

no item 4.1. Por conseguinte, promover a capacitação, conscientização e transparência das 

melhores práticas aos colaboradores e gestores na entrega de serviços com maior ROI 

(Return Of Investment) e VOI (Value Of Investment) aos clientes. Além disso, promover 

mudanças de hábitos e quebras de paradigmas na organização, conforme solução proposta 

no item 4.2. 

 

4.5. Problema: Manutenção do capital humano da empresa 
 

Para resolver o problema “Perda da capacidade de retenção de profissionais especializados 

por não ofertar desafios tangíveis”, conforme recomendado por Chiavenato (2008, p. 65, 

403, 259 & 295), foi proposta a solução mostrada na Figura 12. 

 

 
Figura 12: Processo para manutenção do capital humano da empresa 

 

Aplicando as soluções dos problemas já citados para os Projetos de Transição, as 

pessoas da empresa estarão desafiadas. Neste momento, normalmente aparecem lacunas 

(gaps) de competências, que devem ser resolvidos coma aplicação de um programa de 

capacitação, que pode envolver a busca por cursos relevantes e auto aprendizado. A 

empresa deve adotar uma política de avaliação periódica de desempenho. Estas avaliações 

podem resultar em: novos gaps (volta-se ao programa de capacitação) ou a necessidade de 

ofertar mais desafios para as pessoas que venceram os antigos (volta-se a etapa de desafios 

para as pessoas). Desta forma, estabelece-se um ciclo de melhoria contínua que deve ser 

suficiente para manter a satisfação dos colaboradores da empresa. 

 Como a manutenção do capital humano é crítica para o sucesso da empresa, o BSC 

(item 4.2) deve conter algum indicador do nível de satisfação dos colaboradores. De forma 

que seja possível perceber se este problema está controlado ou não. Assim o capital 

humano irá sustentar os processos internos da empresa, gerando benefícios para os clientes 

e consequentemente para a empresa. 
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4.6. Problema: Perda de oportunidades de mercado 
 

Para resolver o problema “Perda de oportunidades de mercado pela acomodação em um 

modelo de negócio”, conforme recomendado por Porter (1996, p. 61) e Kim & Mauborgne 

(2005, p. 47) foi proposta a solução mostrada na Figura 13. 

 

 
Figura 13: Estratégia de melhoria dos produtos/serviços 

 

 Anualmente a estratégia da empresa precisa ser revisada como mostrado no item 

4.2. Esta revisão serve de base para revisão da estratégia dos produtos da empresa, para 

isto considere fazer benchmark da empresa com os principais players da indústria de 

software, entender o negócio dos clientes melhor do que eles (fazendo benchmark de 

concorrentes dos clientes, participando de eventos e consultando periódicos dos negócios 

dos clientes). Desta forma a empresa conhecerá o futuro de sua indústria e das indústrias de 

seus clientes. O conhecimento destas tendências permite à empresa definir produtos para as 

necessidades atuais e futuras de seus clientes, permitindo assim revisar o portfólio de 

produtos e serviços, além de revisar a arquitetura dos produtos atuais (item 4.1). 

 

4.7. Problema: Perda de oportunidades de negócio 
 

Para resolver o problema “Perda de oportunidades de negócio por não buscar a integração 

dos produtos próprios com produtos complementares, suplementares e até de concorrentes. 

A organização não tem uma arquitetura futura do produto muito bem definida, o que 

impede das manutenções e melhorias serem direcionadas a ela”, conforme recomendações 

das fontes citadas no item 4.1 e Maio (2012, p. 2), foi proposta a solução a seguir. 

 Desenhar uma arquitetura de solução mais ampla e robusta que organize e integre 

os produtos da empresa, como proposto na arquitetura futura do item 4.1. Esta arquitetura 

futura deve ser aderente às tendências de negócios dos clientes voltados para organização e 

operação por serviços como detalhado no item 4.6. 

 Além desses fatores, faz-se necessário adotar uma metodologia ou modelo para 

auxiliar e agilizar o processo de adoção de SOA a fim de ampliar o horizonte para novas 

oportunidades de negócio. Existem no mercado vários modelos de maturidade para SOA, 

concebidos pelos grandes players, entre eles: HP, IBM, Oracle e Microsoft. Assim como, 

iniciativas livres e extensíveis a exemplo do The Open Group com seu modelo OSIMM. 

Os passos para o diagnóstico do nível de maturidade SOA em que se encontra a empresa, 

segundo o modelo OSIMM, são apresentados na Figura 14 abaixo. 
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Figura 14: Definição do nível de maturidade em SOA (Fonte: adaptado do THE OPEN GROUP) 

 

 Em princípio, devem-se identificar os pontos de dor (pain points), onde os 

processos da empresa necessitam de melhoria. Estes aliados aos objetivos estratégicos 

relacionados a SOA e alinhados aos objetivos corporativos, definidos no item 4.2, servirão 

de linha de base para o diagnóstico (definição do escopo, estrutura do roadmap SOA e de 

transformação na empresa). Para auxiliar neste processo os atributos de nível e dimensões 

do OSIMM podem ser utilizados. 

 Para “configurar o framework de avaliação”, uma matriz de avaliação para a 

empresa é adaptada ao estender a matriz de maturidade do OSIMM (vide Figura 2). A 

partir dos artefatos avaliados no passo anterior, se enfatiza os pontos críticos, à luz dos 

atributos de maturidade OSIMM, se adapta os atributos da matriz ao segmento de mercado 

da empresa. 

 Para “avaliar o cenário atual”, a partir da matriz adaptada para a empresa, as 

pessoas chave da organização devem responder a um questionário. A tabulação das 

respostas do questionário define o nível atual de maturidade da empresa em SOA conforme 

o modelo OSIMM. 

 Para “determinar o cenário futuro”, define-se o estado alvo de maturidade em SOA 

utilizando-se dos artefatos já produzidos como: documentos de requisitos de negócio, 

arquitetura corporativa e os questionários dos colaboradores chave da empresa. Estes 

últimos devem possuir competências sólidas dos negócios e TI necessários para uma 

assertividade na determinação do cenário futuro ideal (to be). 

 Para “identificar os gaps”, basta comparar o nível de maturidade desejado (to be) 

com o nível atual (as is) para cada uma das competências em SOA colocadas na matriz 

adaptada para a empresa. Para “determinar o roadmap”, os gaps identificados devem ser 

priorizados de acordo com o volume de ocorrências e os interesses da empresa. Os 

documentos produzidos até aqui servirão de base para evolução da maturidade da empresa 

no próximo nível. 

 

4.8. Problema: Medição e Controle de resultados dos Clientes 
 

 Para resolver o problema “A organização não mede em tempo real os resultados das 

transações de negócio dos clientes que ocorrem no próprio software”, conforme 

recomendado pela OGC (2007, p. 43) e Rosser (2010, p. 10), foi proposta a solução 

mostrada na Figura 15. 

 

 
Figura 15: Implantação do BAM/CEP 
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 A análise do modelo de negócio e dos processos de negócio dos clientes serve de 

base para definir os objetivos estratégicos que são comuns a eles. Naturalmente, cada 

cliente pode ter suas especificidades, que a empresa deve tratar durante a implantação do 

BAM no cliente. Em seguida, definem-se os indicadores necessários à avaliação dos 

objetivos estratégicos. Os pontos de medição destes indicadores devem ser definidos para 

composição do painel de indicadores (dashboard), neste ponto a implantação do BAM está 

apta a ser iniciada. Uma vez concluída, deve-se divulgar o dashboard e a forma de 

utilização dele. Assim as pessoas ficam prontas para operar o painel de indicadores. 

 Para atender as demandas e detecções de processos críticos do segmento do cliente, 

pode-se complementar o BAM com a tecnologia de Processamento de Eventos Complexos 

(CEP). Esta tecnologia facilita o entendimento de eventos complexos e auxilia a tomada de 

decisões. 

 

5. Proposta de Roadmap 
 

Para estabelecer uma relação de ordem de execução das soluções propostas, foi proposto o 

roteiro (roadmap) mostrado na Figura 16. As escolhas das atividades foram fundamentadas 

na ordem lógica de execução destas atividades, obtida pelas dependências entre as 

atividades. A primeira ação a ser executada é “Fazer o Planejamento Estratégico da 

Empresa”, como descrito na Figura 10 do item 4.2, exceto pela atividade do BAM da 

Figura 10 (equivalente à ação “Estruturar o BAM da Empresa”) que deve ser feita após a 

ação “Identificar Processos/KPIs Críticos da Empresa”. A ação “Revisar a Estratégia do 

Produto” está descrita na Figura 13 do item 4.6. As ações “Modelar a Estratégia dos 

Clientes”, “Identificar Processos/KPIs Críticos para os Clientes” e “Estruturar o BAM do 

Produto” estão apresentadas na Figura 15 do item 4.8. As ações “Definir a Arquitetura To 

Be”, “Mapear a Arquitetura As Is” e “Definir as Arquiteturas e os Projetos de Transição” 

estão descritas na Figura 8 do item 4.1. As ações “Desafiar a Equipe com os Projetos de 

Transição”, “Apoiar a Capacitação das Pessoas” e “Avaliar o Desempenho das Pessoas” 

estão descritas na Figura 12 do item 4.5. Finalmente, a ação “Utilizar os Próprios 

Produtos” é a solução proposta no item 4.3. 

 

 
Figura 16: Roadmap de Execução das Soluções 
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 A Figura 17 apresenta uma avaliação de qual ação ajuda a viabilizar qual benefício 

de SOA. Por exemplo, o benefício de “integração” é favorecido por: identificar 

Processos/KPIs críticos da empresa, identificar Processos/KPIs críticos para os clientes, 

definir arquitetura to be, mapear arquitetura as is, definir as arquitetura e os projetos de 

transição. 
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Fazer o Planejamento Estratégico da Empresa               X X 

Identificar Processos/KPIs Críticos da Empresa X X X X X X X X X 

Estruturar o BAM da Empresa     X X   X   X X 

Revisar a Estratégia do Produto         X     X X 

Modelar a Estratégia dos Clientes               X X 

Identificar Processos/KPIs Críticos para os Clientes X X X X X X X X X 

Estruturar o BAM do Produto     X X   X   X X 

Definir a Arquitetura To Be X X X X X X X X X 

Mapear a Arquitetura As Is X X X X X X X X X 

Definir as Arquiteturas e os Projetos de Transição X X X X X X X X X 

Desafiar a Equipe com os Projetos de Transição         X     X X 

Apoiar a Capacitação das Pessoas         X     X X 

Avaliar o Desempenho das Pessoas         X     X X 

Utilizar os Próprios Produtos               X X 
Figura 17: Ações x Benefícios de SOA 

 

 Ainda sobre o roteiro de execução das soluções vale destacar que na visão do 

Produto, como não existe planejamento estratégico da empresa e o produto também não 

tem uma estratégia definida, a empresa está com uma visão míope de seu produto, de seu 

mercado e de seu foco de negócio. Diante disto, é melhor definir primeiro a arquitetura 

futura (to be), pois esta visão de futuro vai guiar inclusive a boa identificação de gaps da 

arquitetura atual (as is). 

 

6. Considerações Finais 
 

Considerando que a empresa desenvolve softwares para vários clientes de vários setores 

econômicos, mas tenta manter uma estrutura única para todos os clientes. A arquitetura do 

software é fundamental para o modelo de negócio da empresa. Como os clientes estão cada 

vez mais preocupados com suas necessidades de negócio, que requerem uso e composição 

de serviços de negócio, que ainda mudam com relativa frequência. A arquitetura mais 

indicada para os produtos da empresa é SOA, ou seja, a arquitetura orientada a serviços de 

negócio. Ponderando que várias empresas de TI tem o mesmo perfil de clientes, e 
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consequentemente devem ter o mesmo tipo de problemas, presume-se que SOA deve ser 

útil para boa parte delas. 

 A adoção de SOA deve ser guiada por necessidades de negócio (isto requer 

planejamento estratégico da empresa e do produto), sobretudo esta adoção em si já é um 

projeto desafiador, pois requer o rompimento dos paradigmas tecnológicos e culturais 

existentes na organização. Para facilitar este rompimento, SOA ajuda a estruturar a 

migração da arquitetura atual para uma arquitetura futura, passando por algumas 

arquiteturas de transição. Apesar desta simplificação, praticamente são necessários dois ou 

mais projetos. Logo, conclui-se que a implantação de SOA não é trivial e deve ser 

estruturada para que a empresa consiga justificar os investimentos e dosar os gastos com os 

retornos auferidos. 

 Avaliando os problemas da empresa e buscando soluções para eles, observou-se 

que somente SOA era insuficiente para resolver os problemas reportados. Nota-se 

claramente a necessidade de uma abordagem multidisciplinar para resolução dos 

problemas. No estudo de caso feito, observou-se a necessidade de conhecimentos de: 

planejamento estratégico, BAM, SOA, engenharia de software (RUP), gestão de projetos 

(PMBOK), governança SOA, ITIL; dentre outros. A competitividade das empresas requer 

soluções mais elaboradas, que por sua vez são mais complexas, pois necessitam de 

integração com outras áreas do saber humano. Portanto, ao avaliar um problema, deve-se 

ter em mente que a solução pode ter várias dimensões ou faces. 

 Quanto à aplicabilidade de SOA, o trabalho ajuda a concluir que: se a empresa está 

com vários silos de aplicações desconectadas o uso de SOA não agrega muito. Mas, se a 

empresa precisa começar a conectar aplicações integrando processos, o uso de SOA já se 

torna interessante. Se as aplicações e os processos já tiverem algum grau de integração e, a 

empresa precisar: racionalizar o uso de componentes, integrar serviços de negócio, 

virtualizar serviços ou reconfigurar serviços de negócio dinamicamente, neste contexto 

SOA é altamente recomendável, pois pode dar ganhos significativos à empresa. 

 Acredita-se que o paradigma SOA deverá ser útil durante muitos anos ou décadas, 

pois há uma necessidade cada vez maior das empresas entregarem serviços (com utilidade 

para os seres humanos), não somente tecnologia, justificando assim a adoção à orientação a 

serviços de SOA. As empresas de tecnologia ou que utilizam massivamente a TI, que ainda 

não estão avaliando SOA, podem estar perdendo oportunidades de negócio e de redução de 

custos, que são importantes para a competitividade atual e também para a própria 

perenidade das empresas. 
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