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Aumentando o retorno sobre o investimento com 
Data Services  

VISÃO GERAL EXECUTIVA 
Assim como a quantidade de aplicações e plataformas que geram aumentos no 
volume de dados, também aumenta a necessidade das organizações de conceder a 
seus usuários o acesso a esses dados por meio de um sistema padrão unificado que 
seja compatível com diversas interfaces. O Oracle Data Service Integrator é uma 
solução avançada, com a qual as organizações podem criar serviços de dados que 
unificam processos de negócios e dados para facilitar a utilização e melhorar o 
atendimento ao cliente. 

INTRODUÇÃO 
Com a evolução do mundo de TI, a mudança de foco para a tecnologia em 
detrimento da informação foi quase inevitável. Embora o lado tecnológico seja 
sem dúvida importante, o propósito final de um departamento de TI é aumentar a 
capacidade da empresa de coletar, preservar, gerenciar, acessar, analisar e agir  
de acordo com a informação. 

A informação é o ativo mais precioso de uma organização. Sem ela, toda a 
tecnologia corre o risco de se tornar uma parafernália cara e desnecessária. Mas 
somente o aumento do volume e da complexidade dos dados coletados pelas 
empresas em geral torna cada vez mais desafiador acessar e usar esses dados com 
eficiência e no momento certo. O valor desses dados está intrinsecamente ligado 
ao retorno sobre o investimento (ROI) geral de TI. O aumento da capacidade de 
acesso e da agilidade desses dados gera um valor comercial inestimável. 

Com a implementação de serviços de dados usando o Oracle Data Service 
Integrator, as empresas têm um único ponto de acesso para unificar e normalizar 
os dados. A solução permite que TI crie serviços de dados que possam ser 
reutilizados em outras funções, o que aumenta o ROI e o valor geral dos dados. 

Este white paper fala sobre a implementação de serviços de dados e a função do 
Oracle Data Service Integrator nesse processo. Ele descreve os benefícios técnicos 
de uma implementação de serviços de dados dentro do contexto das iniciativas 
para promover o gerenciamento de processos de negócios (BPM), a arquitetura 
orientada a serviços (SOA), os objetos de portal e Business Intelligence (BI). 
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AGILIDADE DE DADOS PARA AUMENTAR O RETORNO SOBRE O 
INVESTIMENTO 
Uma arquitetura de informação que expõe visualizações lógicas de dados e 
promove o uso prático de fontes de dados heterogêneas pode gerar um altíssimo 
ROI. Mas as empresas que abraçam iniciativas de SOA geralmente se concentram 
apenas na integração das aplicações, negligenciando a necessidade da integração 
dos dados a essas aplicações e da preservação do contexto dos dados nos negócios. 
Isso acaba minando a agilidade dos dados e afeta diretamente a agilidade 
empresarial e o ROI. 

A implementação do data services aumenta a agilidade dos dados. O Data Services  
atua como um ponto único de acesso para unificar e normalizar as informações. O 
aumento da agilidade dos dados que resulta disso permite que os executivos 
pensem além das necessidades imediatas e lhes fornece mais flexibilidade para 
responder aos desafios dos negócios e até mesmo para prevê-los. A implementação 
do data service  também permite que os executivos de TI aproveitem os ativos de 
TI existentes em vez de remodelar todo o ambiente, um processo que pode gerar 
atrasos operacionais, conflitos de agendas e baixas de orçamento. A capacidade de 
reutilizar ativos existentes, na verdade, promove a reciclagem de investimentos 
anteriores. 

REUTILIZE RECURSOS SEM REINVESTIR  
O Oracle Data Service Integrator é único em sua capacidade de gerar valor como 
uma solução puramente destinada à integração de dados. Por exemplo, TI pode 
agregar  valor ao empregar o Oracle Data Service Integrator para criar um 
conjunto de serviços de dados usando armazenamentos de dados e aplicações 
empresariais existentes. Esses serviços podem ser disponibilizados para equipes de 
desenvolvimento que, de outra forma, estariam desperdiçando com a agregação e a 
reconciliação manuais de dados um tempo que poderia ser usado na criação de 
código. Os dados subjacentes ficam intactos, seguramente acessíveis e disponíveis 
em tempo real. 

Os serviços de dados criados para o projeto original podem, assim, ser reutilizados 
em projetos posteriores, praticamente eliminando a necessidade de codificação 
manual. O valor dos dados como ativos corporativos aumenta devido ao seguinte: 

• Liberação da informação. A informação não fica mais confinada apenas 
em uma aplicação ou um grupo de usuários, mas sim disponível para vários 
públicos através de diversas aplicações. 

• Apresentação consistente. A informação apresentada em um serviço 
comum de dados fornece aos usuários uma visão consistente. 

• Realocação de talentos. A eliminação da integração manual dos dados 
libera os desenvolvedores para que eles se concentrem em projetos de 
geração de receita e de redução de custos. 
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O valor de uma implementação de data services  aumenta à medida que novos 
serviços são criados e expostos a outras equipes de desenvolvimento para uso 
ilimitado, como mostra a Figura 1. A natureza de uso perpétuo do Oracle Data 
Service Integrator resulta na redução dos custos comerciais ao longo da vida útil do 
serviço de dados e aumenta o valor de armazenamentos de dados e aplicações 
empresariais existentes. 

Figura 1: O valor de uma implementação de serviços de dados aumenta com o tempo. 

DATA SERVICES  NO NÍVEL DA ARQUITETURA 
Vários motivos podem levar uma organização a fazer uma implementação de data 
services

• Existem dados em todos os locais, e sua taxa de crescimento é cada vez mais 
alta. 

. 

• Os dados são originados de diversas fontes estruturadas e não estruturadas. 

• Sem o data services , o acesso aos dados é complexo demais, uma tarefa que 
envolve diferentes modelos e formatos de dados para cada fonte e uma 
proliferação de conexões ponto-a-ponto entre inúmeros consumidores e 
provedores de dados. 

• A falta de uma visão unificada das diversas fontes em tempo real dificulta 
ainda mais o uso dos dados e a aplicação da segurança de dados consistentes. 

Na maioria das organizações, a equipe de arquitetura somente considera os dados 
quando há uma exigência de extrair um determinado valor da coleta dos dados. Os 
dados necessários podem estar relacionados a previsões de vendas, resultados de 
campanhas, métricas de atendimento ao cliente, conformidade regulatória, 
resultados de desempenho operacional ou criação de perfis de clientes. 
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Uma empresa que inicia um projeto que requer dados precisa fazer escolhas, por 
exemplo, se deve continuar a conectar os dados da mesma forma rígida, 
personalizada e ponto-a-ponto que usa para aplicações. Os profissionais de TI 
experientes sabem que os projetos de integração de dados para uso único não são 
nem escalonáveis nem podem ser reproduzidos e também sabem que eles 
oferecem um ROI insignificante. A melhor estratégia é aplicar princípios de SOA à 
integração de dados, transformando os dados em um serviço que esteja disponível 
em forma de módulos lógicos, cada um deles com uma interface padronizada. Isso 
permite que os usuários acessem e usem o serviço com mais facilidade, além de 
aumentar a visibilidade dos dados e de promover sua reutilização. 

Data Services e o gerenciamento de processos de negócios 
Os processos de negócios e os dados são altamente sinérgicos: a ausência de 
qualquer um deles prejudica a capacidade da empresa de responder à mudança de 
requisitos. Investir no BPM como disciplina equipa a organização para responder 
melhor às mudanças. As empresas podem aproveitar ainda mais os investimentos 
em BPM apostando em serviços de dados que permitam que os processos de 
negócios existentes tenham acesso regulamentado e simples às informações 
dispersas. Isso torna a empresa mais ágil para superar os desafios comerciais em 
constante mudança. 

Data Services e a arquitetura orientada a serviços 
As plataformas de serviços de dados usadas em conjunto com o SOA aumentam 
consideravelmente o valor geral. Embora um serviço de dados forneça a 
capacidade de abstrair fontes de dados, essa funcionalidade não é possível sem 
SOA. Com o SOA, os consumidores de dados não precisam usar uma conexão 
ponto-a-ponto específica com o serviço.  

Mas a conexão do data service com enterprise service bus (ESB) abstrai a camada 
de serviços, criando uma camada mediadora de dados que aumenta a consistência 
deles. Qualquer alteração do data services  é comunicada ao ESB, o que elimina a 
necessidade de fazer alterações em vários pontos de consumo de serviços. A 
alteração é abstraída pelo ESB, aumentando a flexibilidade e simplificando a 
manutenção. 

Data Services e os projetos de portal 
A ideia do autoatendimento para clientes está em todos os lugares no ambiente 
comercial global 24x7 sob demanda e orientado à Web. Os clientes usam os portais 
para lidar com contas pessoais ou comerciais, conduzir transações de e-commerce 
e gerenciar conteúdo pessoal. Nesse cenário, uma visão em 360 graus do cliente é 
essencial para se atingir objetivos de atendimento a clientes. Mas os profissionais 
de TI raramente têm apenas uma fonte de coleta de dados de clientes. Geralmente, 
as fontes de dados heterogêneas estão ligadas a diferentes portlets, próximas do 
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consumidor das informações, um local onde uma fonte de dados com falha pode 
interromper o fluxo de informações para todos os portlets. 

O Oracle Data Service Integrator mescla os dados de diferentes fontes para que 
eles possam ser usados por um portal. Ele também fornece acesso no nível da 
transação às fontes de dados e as atualiza. Isso ajuda a isolar e proteger clientes e 
usuários internos contra interrupções de dados ou aplicações, além de eliminar 
registros supérfluos de clientes e oferecer uma consistência maior dos dados. 

Data Services  e a Business Intelligence 
O BI sempre atuou sobre informações históricas e geralmente fica de fora do nível 
operacional, no qual os funcionários precisam tomar decisões individuais no nível 
da transação. Mas vem evoluindo para se tornar aplicável à tomada de decisões 
operacionais. Para que sejam totalmente acionáveis e relevantes, as ferramentas de 
BI precisam incorporar fontes de dados díspares. Mas o processo de integração de 
dados é demorado e deixa o analista de BI vulnerável a informações obsoletas ou 
conflitantes. O Oracle Data Service Integrator elimina o peso da modelagem BI ao 
pular os dolorosos ciclos de extração, transformação e carregamento. Ele faz o 
fluxo de dados reconciliados e dinâmicos diretamente para aplicações de BI, 
planilhas do Microsoft Excel e usuários finais. 

Figura 2: A integração de dados baseada em SOA concede aos usuários finais um acesso mais 

simples aos dados, facilita o uso e a visualização dos dados e promove sua maior reutilização. 
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ESTUDOS DE CASOS DE CLIENTES 

Estudo de caso: organização financeira 
O setor financeiro passa por um fluxo contínuo de atividades de fusão e aquisição, 
nas quais a integração de dados é um desafio sem fim. Neste caso, subconjuntos 
díspares de informações impediam que uma organização financeira atingisse uma 
visão unificada e organizada dos clientes. O desafio era estabelecer uma camada de 
serviços de dados para reconciliar dados, diminuir a demanda sobre DBAs e 
desenvolvedores e reduzir o tempo da geração de valor. 

• O objetivo. Uma visão unificada e organizada dos clientes com base em um 
banco de dados comum e reconciliado. 

• Metodologia de integração existente. Consolidação de dados em uma 
camada de serviços Web. 

• Os problemas: 

• Os serviços Web precisam passar por SOA. As alterações físicas nos 
bancos de dados têm um impacto dramático sobre os serviços Web. 

• Os serviços Web precisam ser escalonados sem que haja redução do 
desempenho. 

• Qualquer solução técnica deve preservar ou aprimorar os atuais contratos 
de nível de serviço (SLAs). 

• Os serviços Web tem sido ineficazes porque cada linha de negócios trata 
os clientes como entidades separadas, com diferentes requisitos de 
interface. 

• Outras unidades de negócios se recusaram a adotar uma nova interface de 
serviços Web. 

• A criação de um novo serviço Web exigia uma janela de projeto de 12 
semanas, vários desenvolvedores e um DBA. 

• A dependência de soluções ponto-a-ponto resultou em uma arquitetura 
acidentada. 

Os resultados da implementação de serviços de dados são os seguintes: 

O Oracle Data Service Integrator reduziu a complexidade geral com uma 
consistência maior dos dados e serviços de dados reutilizáveis. O tempo de 
desenvolvimento para os novos serviços Web foi reduzido de 12 semanas para 80 
horas e agora requer apenas um desenvolvedor. Não foram necessárias alterações 
no banco de dados, o que liberou o DBA para outras tarefas. O acesso dos 
usuários aos dados não exige mais a comunicação com sistemas de back end, 
preservando o desempenho dentro das restrições de SLAs. 
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O ROI do Oracle Data Service Integrator se estende para além deste projeto, 
liberando a organização financeira em desenvolvimento das restrições de 
integração de dados que poderiam afetar negócios futuros. 

Estudo de caso: tribunal de província europeia 
Algumas vezes, o data services precisam resolver vários desafios de TI, na ausência 
de um SOA ou de um portal da Web. Neste caso, uma província de um país 
europeu tinha um investimento substancial em tecnologia para cada um de seus 
tribunais: sistemas cliente/servidor, os respectivos bancos de dados Oracle e uma 
força de trabalho que tinha se acostumado muito à sua antiga aplicação em Visual 
Basic. Os funcionários podiam intervir manualmente para consolidar dados de um 
cliente, advogado ou juiz específico que trabalhava em assuntos jurídicos em vários 
tribunais. No entanto, eles não conseguiam compartilhar dados sobre nenhum 
aspecto do processo judicial entre os tribunais civis e criminais. 

• O objetivo. Consolidar dados de mais de 40 tribunais. 

• Metodologia de integração existente. Muitos processos manuais em 
papel. 

• Os problemas: 

• O paradigma cliente/servidor: a distância entre o cliente e o servidor está 
diretamente relacionada à capacidade de resposta da aplicação. Portanto, a 
centralização de mais de 40 tribunais em um único banco de dados não é 
uma opção. 

• A autonomia das aplicações cliente/servidor de tribunais individuais levou 
a dados incongruentes. 

• Não há orçamento para uma nova aplicação. Qualquer solução precisa 
usar a aplicação Visual Basic herdada. 

• Como as informações são compartilhadas entre os tribunais, a segurança 
dos dados não pode ser comprometida. 

Os resultados da implementação do data services são os seguintes: 

A implementação do Oracle Data Service Integrator permitiu que a gerência 
criasse uma única visualização das transações jurídicas representando os sistemas 
de vários tribunais e ainda mantendo a segurança dos dados. A província agora usa 
o Oracle Data Service Integrator para gerenciar e manter os dados, o que resolve 
um dos principais desafios de integração. Eles também usam o Oracle Data Service 
Integrator para detectar e reportar o impacto das alterações nas fontes de dados e 
para auditar essas alterações, tudo em conformidade com os requisitos de 
segurança de dados. A aplicação Visual Basic foi preservada no processo de 
implementação, resultando em uma interrupção mínima para os funcionários. 
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O ROI dessa implementação estendeu os investimentos anteriores na arquitetura 
da aplicação e nos sistemas cliente/servidor do tribunal, que continuaram 
atendendo aos clientes internos. 

Estudo de caso: instituição de hipoteca 
O setor de hipotecas está em constante mudança. Seus produtos têm uma vida de 
prateleira típica de apenas quatro a cinco meses e são descontinuados tão 
rapidamente quanto surgem. Esse cliente, um mutuante do setor de hipotecas, 
precisava de uma conexão rápida de seus dados com os 12 sistemas de produção 
que atenderiam seus diversos grupos de usuários. O cliente comparava o desafio de 
solucionar essa avalanche ponto-a-ponto a desfazer uma dúzia de diferentes nós. 

• O objetivo. Fornecer uma interface uniforme e altamente funcional para os 
dados durante a reengenharia da arquitetura em segundo plano. 

• Metodologia de integração existente. Alimentações de dados 
unidirecionais dos bancos de dados para 12 sistemas. 

• Os problemas: 

• As alterações feitas aos dados nas aplicações de front end não são 
retornadas para os bancos de dados da organização. 

• A ressincronização e a reconciliação dos dados são mínimas. 

• A consolidação é um dos principais objetivos de TI. O cliente quer 
minimizar a frequência com que o constante trabalho no back end 
interrompe as operações de front end. 

• Para justificar a implementação, os curtos ciclos de vida dos produtos 
exigem que novas conexões de dados sejam estabelecidas em questão de 
dias. 

• A solução deve oferecer suporte a padrões XML e a uma empresa 
habilitada para a SOA. 

Os resultados da implementação do data services são os seguintes: 

Com o Oracle Data Service Integrator, o departamento de TI reduziu o tempo de 
desenvolvimento para a conexão de uma nova aplicação com os dados necessários 
de cinco meses para seis horas ou menos, mais o tempo necessário para o controle 
de qualidade. Esse benefício se estende para além do projeto inicial porque os 
serviços de dados ficam disponíveis para reutilização nos projetos posteriores. A 
dramática redução da codificação manual que resulta desse processo libera os 
desenvolvedores e DBAs para lidar com projetos mais importantes. 

Mesmo com 1.000 usuários executando operações de leitura em determinados 
momentos, o desempenho e a precisão dos dados aumentaram muito. A 
consolidação dos dados dos clientes e a recém-estabelecida integridade dos dados 
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lhes permitiram planejar com antecedência a descontinuação de uma aplicação, o 
que representa uma economia projetada de US$ 300.000 em taxas de manutenção. 
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CONCLUSÃO 
A maioria das aplicações sempre foi implantada em silos departamentais. Elas são 
adquiridas para realizar um conjunto limitado de funções e para se integrarem a 
uma subseção definida da empresa de TI. O Oracle Data Service Integrator 
transcende os limites típicos de  TI e une elementos críticos do ambiente 
empresarial: pessoas a processos e dados a aplicações. 

Os estudos de casos de clientes apresentados neste white paper revelam apenas 
algumas das possibilidades de aumento de ROI com o Oracle Data Service 
Integrator: 

• Reutilização de serviços de dados em lugar da codificação manual. 

• Estabelecimento da segurança auditável. 

• Aumento do valor de seus investimentos em aplicações e dados. 

• Consolidação e normalização de dados díspares em substituição às aplicações 
departamentais de valor limitado. 

Qualquer organização pode se beneficiar com serviços de dados  altamente 
automatizados e fáceis de gerenciar que são seguros, escaláveis e baseados em 
padrões. Esses serviços são essenciais para o suporte a suas iniciativas de BPM, 
SOA, projeto de portal e BI. Como resultado da implementação do data services, 
os dados ficam livres de sua aplicação original e são apresentados em uma 
visualização consistente.  Os desenvolvedores e DBAs também são liberados das 
tarefas relacionadas a dados. Com o tempo, uma implementação com o Oracle 
Data Service Integrator reduz os custos comerciais, já que os serviços de dados 
existentes podem ser usados em novos contextos e isso prolonga a vida útil de seus 
investimentos em TI. 
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