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VISÃO GERAL EXECUTIVA
Sistema legado

A Wikipédia define sistema legado como
um sistema de computador ou aplicação
existente que continua a ser usado, pois o
usuário não deseja substituí-lo ou
reformulá-lo. Apesar de essa definição
poder ser aplicada a vários sistemas de
computador diferentes, ela também pode
se referir a um sistema desatualizado ou
difícil de substituir devido ao alto custo ou
risco associado a essa ação.

Arquitetura orientada a serviços (SOA)

A Wikipédia define SOA como um conceito
de arquitetura de software na qual os
serviços suportam os requisitos dos
usuários do software. Em um ambiente
SOA, os nós da rede disponibilizam os

Nos últimos anos, a tão falada "democratização da TI" — oferecida pela
plataforma de PC e outros ambientes de camada intermediária — gerou uma
imensidão de escolhas para os usuários; no entanto, esse processo causou uma
deterioração do mainframe. Com a diminuição do ecossistema e o isolamento de
diversas aplicações, os ambientes de mainframe estão se tornando uma fonte de
preocupação cada vez maior para organizações que se preocupam com o fato de
que um dia a lógica comercial contida nesses ambientes se tornará inacessíveis para
a empresa em geral. Considerando que uma empresa Fortune 100 comum mantém
aproximadamente 35 milhões de linhas de código legado, você pode ver como esse
problema é significativo.
Surge a arquitetura orientada a serviços (SOA). Funcionando tanto como um
ambiente de desenvolvimento de software e uma estrutura de fornecimento, o
SOA oferece um mecanismo que define os serviços empresariais e modelos
operacionais — e, nesse processo, fornece uma infraestrutura tecnológica que as
organizações de IT podem usar para oferecer a agilidade e a adaptabilidade
necessárias para atender aos requisitos dos negócios da empresa e para modernizar
seus ambientes legados.

recursos para outros participantes da rede
como serviços independentes, os quais os
participantes podem acessar de forma
padronizada por interfaces de serviço bem
definidas.

INTRODUÇÃO

Tradicionalmente, as organizações de TI têm sido altamente centralizadas,
similares a ambientes de mainframe. Funções, responsabilidades, habilidades e
orçamentos são focados em projetos discretos, lidando com atividades de negócios
específicas. Como resultado, aplicações verticalmente integradas e isoladas foram
criadas e suportadas. Essa arquitetura, no entanto, representa por natureza um
sistema "fechado" — um sistema que resulta em recursos isolados com
flexibilidade limitada. O SOA oferece meios para desbloquear esses dados e os
disponibilizar para o restante da empresa.
A execução bem sucedida de uma estratégia de SOA, combinada com a liberação
do valor comercial contido em sistemas legados, pode proporcionar grandes
benefícios à empresa ao:
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•

Melhorar a produtividade, agilidade e velocidade para os negócios e para a
TI; aproveitar os ativos de software existentes para criar novas aplicações; e
melhorar o tempo de entrada no mercado;

•

Permitir que TI forneça serviços de forma mais rápida e se alinhe de forma
mais próxima aos negócios, permitindo que os processos comerciais sejam
modificados sem reescrever o código;

•

Proporcionar interoperabilidade com sistemas modernos baseados na Web,
estendendo, assim, a vida útil de rotinas e processos legados;

•

Diminuir a estrutura geral de custos de TI, compartilhando serviços
empresariais em várias aplicações;

•

Diminuir a complexidade por meio de uma redução da redundância em toda
a empresa.

Mesmo que os benefícios desse tipo de esforço de modernização sejam enormes,
eles não deixam de acarretar um risco. Primeiramente, o cenário de negócios que
confronta as empresas é de uma complexidade quase desanimadora. As estratégias
de negócios em constante evolução e os requisitos de implementação tática, as
exigências regulatórias e os requisitos de contenção de custos resultantes devem ser
considerados ao desenvolver uma iniciativa de SOA. Além disso, uma amplitude de
necessidades comerciais heterogêneas — em conjunto com um ambiente de TI
igualmente heterogêneo e complexo — torna imprescindível uma análise coerente
dos requisitos comerciais e tecnológicos ao projetar uma plataforma de tecnologia
de baixo custo que possa acomodar um futuro crescimento, de acordo com a
Forrester Research. 1
Um ambiente de tal complexidade exige a plataforma certa, uma boa compreensão
das práticas recomendadas do setor e a experiência para torná-las realidade. Ainda
mais importante é a necessidade de uma análise cuidadosa e de um plano de
execução antes de qualquer ação. A Oracle pode fornecer a plataforma, as práticas
recomendadas e a experiência para atingir esses objetivos.

Jost Hoppermann, "Large-Scale Banking Platform Renewal Case Study: Drivers"
(Estudo de caso de renovação da plataforma do setor bancário em larga escala:
estimuladores), Forrester Research (março de 2005).
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Os resultados de uma pesquisa da Meta Group de 2004 mostram com clareza que a agilidade e a
adaptabilidade estão no topo da lista de estimuladores de negócios, exigindo a modernização dos
sistemas legados.

ESTIMULADORES DA MODERNIZAÇÃO

Qualquer estímulo para modernizar uma base de código de aplicação legada deve
ter quatro objetivos primários em sua essência:
•

Identificar e gerenciar os principais processos de negócios nela contidos;

•

Transformar uma aplicação tipicamente monolítica em um ambiente ágil e
adaptável que permita que a organização aproveite a lógica comercial em
novas aplicações, mantendo a coerência entre as correções e as regras
comerciais;

•

Separar a lógica comercial da tecnologia, facilitando o processo de evolução
das aplicações para atender às mudanças das necessidades das organizações;

•

Promover a reutilização dos ativos de software existentes.

A necessidade de agilidade e adaptabilidade
Quando as organizações de TI aumentam
sua agilidade e adaptabilidade, elas:
• Simplificam o acesso aos dados
corporativos;
• Modernizam suas interfaces;
• Expõem os processos de
negócios incorporados nas
aplicações;

Todas as empresas desejam obter o maior valor comercial possível de suas
aplicações existentes. No entanto, com as mudanças constantes no ambiente
comercial de hoje, a agilidade e a adaptabilidade são essenciais, e elas podem ser
difíceis de alcançar em ambientes legados de mainframe, pois a maioria deles foi
desenvolvida em uma época e em um local nos quais a mudança era a exceção, não
a regra.
Mas, o tempo passa e, no ambiente atual, é necessário melhorar o desempenho
comercial, a qualidade e o retorno sobre o investimento, reduzindo os custos, os
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riscos relacionados e o tempo de entrada no mercado. Para atingir esses objetivos,
TI deve melhorar seu alinhamento com os negócios reduzindo a complexidade,
otimizando o uso de ativos e ajudando os negócios a obter a agilidade e a
estabilidade das quais tanto precisam.
Uma força de trabalho reduzida

De acordo com o livro Modernizing Legacy Systems: Software Technologies, Engineering
Processes, and Business Practices 2 (Modernizando sistemas legados: tecnologias de
software, processos de engenharia e práticas de negócios), uma empresa Fortune
100 normal mantém cerca de 35 milhões de linhas de código legado, o que pode
ser considerado um pequeno problema, já que muitas aplicações legadas foram
escritas antes do nascimento de muitas das pessoas que as usam atualmente,
contribuindo para o medo real de que um dia o sistema quebrará e não haverá
ninguém para consertá-lo. E, de fato, a população de programadores com
conhecimentos de mainframe está envelhecendo, o que causa uma redução da
força de trabalho de mainframe. Isso significa que, em longo prazo, as habilidades
necessárias para trabalhar, atualizar e consertar essa plataforma desaparecerão.
Quando isso acontecer, os sistemas legados cumprirão uma das definições de
ambientes legados: eles resistirão às modificações ou deixarão de evoluir para
atender às mudanças das necessidades comerciais. A oportunidade para aproveitar
esse portfólio de códigos se perderá para sempre.
Alto custo de propriedade

Com a IBM dominando cada vez mais o mercado de mainframes e a diminuição
das inovações de terceiros devido à redução das margens, os mainframes tornaramse mais custosos de ter e manter, fazendo com que os clientes sintam-se presos. Se
as margens continuarem a diminuir para fornecedores independentes de software,
a inovação da plataforma de mainframe pode ser completamente interrompida.
Preocupações específicas do mainframe

Ao considerar os estímulos para a modernização, você deve também considerar os
fatores que inibem esse processo. Em ambientes de mainframe, esses fatores
podem ser significativos, demonstrando como a migração para um sistema
Windows ou UNIX pode ser uma tarefa desafiadora para grandes organizações
com investimentos significativos no mainframe.
A Tabela 1 apresenta os resultados de uma pesquisa conduzida pela Gartner
Research, na qual os membros de um público com foco em mainframes foram
questionados sobre quais eles consideravam ser os maiores inibidores do
crescimento do uso do mainframe em suas organizações.

Robert C. Seacord, et al., Modernizing Legacy Systems: Software Technologies, Engineering
Processes, and Business Practices, (Addison-Wesley, 2003).

2
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Qual é o maior inibidor do crescimento do uso do
mainframe em sua organização?

2004

2003

Custos de hardware

3%

0%

Custos de software IBM

19%

12%

Custos de software de terceiros

29%

52%

Portfólio de aplicações de terceiros

10%

11%

Degradação dos conhecimentos/da disponibilidade de
funcionários com treinamento de mainframe

8%

5%

Preocupações de origem única

1%

1%

Complexidade aparente do mainframe

5%

5%

Percepção da gerência de que o mainframe está desatualizado

25%

15%

Tabela 1: Os maiores inibidores do uso do mainframe identificados por defensores do mainframe
Fonte: Gartner Research, "Survey Results Reveal Perceived Role and Use of the IBM Mainframe"
(Resultados da pesquisa revelam a visão do papel e do uso do mainframe IBM), 2 de março de 2005.

Na mesma sessão de pesquisa, a Gartner também solicitou que os participantes
fornecessem perspectivas de três anos para seus ambientes de mainframe. Os
resultados dessa pesquisa são apresentados na Tabela 2, com o ambiente de
mainframe dividido em três segmentos gerais:
•

Abaixo de 500 MIPS (milhões de instruções por segundo)

•

De 500 a 1.000 MIPS

•

Mais de 1.000 MIPS

Qual das opções a seguir melhor descreve as
perspectivas do seu ambiente de mainframe para os
próximos três anos?

2004

2003

2002

Eliminaremos nosso ambiente de mainframe
completamente.

9%

5%

4%

O nosso número de MIPS instalados será menor do que
o número atual.

9%

6%

14%

O nosso número de MIPS permanecerá estável.

21%

15%

20%

Aumentaremos nossos MIPS principalmente devido a
novas aplicações.

10%

10%

6%

Aumentaremos nossos MIPS principalmente devido ao
crescimento de aplicações legadas.

21%

20%

19%

Aumentaremos nossos MIPS devido ao crescimento de
aplicações legadas e novas.

29%

44%

37%

Tabela 2: Observe que 70% dos participantes da pesquisa tinham 500 MIPS ou mais instalados — em
outras palavras, os defensores do mainframe.

Desbloqueando o mainframe: modernizando os sistemas legados para uma arquitetura orientada a serviços
Página 7

Fonte: Gartner Research, "Survey Results Reveal Perceived Role and Use of the IBM Mainframe"
(Resultados da pesquisa revelam a visão do papel e do uso do mainframe IBM), 2 de março de 2005.

De acordo com relatórios realizados pela Gartner em 2004 e 2005, acredita-se que
os ambientes de mainframe no ponto inferior da escala (isto é, com 500 MIPS ou
menos) têm maior probabilidade de executar uma migração bem sucedida para as
plataformas Windows ou UNIX do que aqueles de maior porte, que de forma geral
enfrentam desafios maiores durante a migração devido ao nível de complexidade
envolvido.
É importante, no entanto, não confundir a modernização com a migração, pois a
migração é apenas uma opção para resolver o problema. É inteiramente possível
modernizar ambientes de 500 MIPS ou mais aproveitando os ativos desses
ambientes em uma SOA. Lembre-se, porém, que as soluções não são universais;
portanto, aqueles que esperam milagres ficarão decepcionados.
ESTRATÉGIAS DE MODERNIZAÇÃO

Qualquer tentativa de modernizar aplicações legadas de missão crítica fazendo a
conversão para SOA deve começar com uma série de perguntas que buscam
definir os critérios para iniciar tal projeto. As respostas para essas perguntas serão a
base do esforço de modernização. As perguntas a seguir são um bom ponto de
partida para qualquer empresa que esteja considerando a modernização de sua
infraestrutura de aplicações legadas. 3
•

Existem benefícios comerciais quantificáveis? Frequentemente, os
clientes organizacionais importantes não veem o SOA como mais do que
"somente uma arquitetura de TI", o que é um problema, pois é difícil
demonstrar o valor comercial de uma "arquitetura". Portanto, é importante
que os projetos iniciais forneçam benefícios comerciais mensuráveis e
tangíveis a todos os clientes. Se isso ocorrer, o momentum por trás do SOA
será exponencialmente maior. O ideal é que os projetos iniciais de SOA
sejam justificáveis somente pela economia de custos.

•

Existe uma grande probabilidade de compartilhamento futuro de
serviços? As pessoas percebem o valor do SOA quando conseguem
aproveitar os serviços criados em projetos iniciais em projetos posteriores. O
planejamento cuidadoso de projetos iniciais deve gerar serviços com
probabilidade de ser compartilhados por projetos futuros.

•

O projeto representa um baixo risco? Quanto mais importante para a
empresa for um projeto, maior será o risco que ele representa,
independentemente de sua arquitetura. Por esse motivo, os projetos iniciais
de modernização não devem ser missão crítica, mas devem oferecer
benefícios comerciais tangíveis e ser altamente visíveis. As aplicações de
missão crítica podem e devem ser criadas no SOA, mas somente depois que

"Incremental SOA for Your Mainframe Environment" (SOA incremental para o seu
ambiente de mainframe), Blue Titan (novembro de 2005).

3
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a organização tiver aprendido com os erros do passado e os riscos forem
reduzidos. Um bom exemplo de projeto inicial seria um que proporcionasse
um grande impacto de uma perspectiva comercial, mas que fosse
relativamente simples se considerado de uma perspectiva tecnológica.
•

O projeto tem grande visibilidade? Os projetos iniciais devem ser
altamente visíveis e de baixo risco. Iniciativas de foco interno, como portais e
intranets, podem ser extremamente visíveis em toda a organização e
representam um baixo risco comercial.

•

Existe um problema bem definido e critérios claramente expostos para
o sucesso? Definindo antecipadamente o problema e os critérios para o
sucesso, uma organização aumenta significativamente a probabilidade de
sucesso de seu projeto de SOA.

Respondendo a todas essas perguntas, as organizações estabelecem uma base para
os seus esforços de modernização. Para minimizar os riscos e superar os
obstáculos organizacionais, a organização de TI deve agora ordenar as tarefas de
forma progressiva, para que a empresa adote o esforço de modernização,
Representando uma convergência exclusiva de forças, o SOA promove a
reutilização em um contexto coerente para os negócios e para TI (pois tanto a
arquitetura quanto o paradigma de programação suportam a reutilização). Além
disso, foi provado que ela é um excelente mecanismo para definir os serviços
comerciais e os modelos operacionais. De acordo com um relatório da Forrester
Research, 4 o resultado é que SOA oferece à TI uma estrutura que atenda aos
requisitos comerciais reais e permite que TI comece a adaptar-se de fato aos
negócios de forma contínua.
conquistando um êxito de cada vez.
Superação do ceticismo e dos desafios organizacionais

Baseada em tecnologias que vêm evoluindo há vários anos — incluindo CORBA,
Oracle Tuxedo, IBM MQSeries (agora IBM WebSphere MQ) e outras plataformas
— a SOA incorpora um conjunto estabelecido das práticas recomendadas que
podem ser adotadas por empresas populares que não admitem erros. Além disso, a
tecnologia habilitada para SOA está se tornando padronizada, logo, mais barata, e
fornecedores de pacotes de aplicações como SAP estão habilitando seus produtos
para SOA de forma agressiva. Em resumo, o SOA está se popularizando.
Qualquer que seja a estratégia de modernização adotada pela empresa, ela
enfrentará desafios organizacionais significativos, desafios esses que aumentarão de
forma diretamente proporcional ao tamanho da instalação de MIPS. Por esse
motivo, a Oracle recomenda que as organizações mantenham em mente os
princípios a seguir ao iniciar seus esforços de modernização:

Phil Murphy, "Got Legacy? Four Fates Await Your Applications" (Possui aplicativos
legados? Quatro certezas aguardam por eles), Forrester Research (janeiro de 2006).

4
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•

A adoção deve ser progressiva. A melhor forma de combater a resistência
interna é executar os projetos de modernização em etapas muito pequenas.
Mesmo que todos os seus êxitos sejam pequenos, eles permitem que o
momentum cresça. Lentamente, essas vitórias demonstrarão o valor da nova
abordagem. Seguir esse procedimento também permite que as equipes de
projeto obtenham experiência ao longo do tempo, capacitando-as para lidar
com projetos de crescente importância conforme progridem.

•

Os sistemas legados devem ser incorporados à nova arquitetura.
Qualquer esforço de modernização deve maximizar os softwares existentes,
transformando ambientes de TI monolíticos em ambientes mais ágeis, onde
as empresas possam aproveitar sua lógica comercial e continuar a dar suporte
às regras e à coerência comercial.

•

Deve-se implantar uma arquitetura flexível e coerente. SOA exibe uma
estrutura firme, unificada, escalonável e extensiva para o desenvolvimento e a
integração de aplicações. Essa arquitetura também deve ser flexível o
suficiente para que as equipes de projeto possam trabalhar com restrições
mínimas de design, mantendo a interoperabilidade e garantindo que os ativos
possam ser compartilhados. Uma abordagem de arquitetura coerente garante
a evolução contínua do ambiente de aplicações e a interoperabilidade
downstream.

•

É necessário um modelo de governança escalonável. Sem um modelo
de governança sólido como base, SOA não será bem sucedida.

Tenha em mente que será necessária uma
grande quantidade de etapas para preparar
e conduzir o processo de conversão para
uma SOA. Portanto, as organizações
devem estar preparadas para uma
implementação progressiva.

Os benefícios da adoção progressiva

Quando você considera os benefícios da modernização das infraestruturas de
aplicações legadas, não é surpreendente que muitas organizações queiram começar
a obter as vantagens dessas mudanças assim que possível. No entanto, é um erro
tentar impor a mudança de uma arquitetura global de uma só vez; essa imposição
significa ignorar ou não compreender o tamanho e a complexidade do projeto em
questão. Para considerar uma mudança fundamental da arquitetura de uma
empresa, é necessário levar em conta diversas dependências para que uma
estratégia de mudança global seja viável.
Em vez disso, é necessário utilizar uma abordagem de projeto a projeto, que
demande atenção e gerenciamento rigorosos. Sem essa abordagem, as organizações
de TI correm o risco de sofrer uma "distorção da arquitetura", o que ocorre
quando as equipes começam a inserir seus próprios projetos no mercado tão
rápido quanto possível e não aderem aos imperativos da arquitetura, que visam
proporcionar o sucesso de longo prazo do projeto de SOA em geral.
Para evitar esse tipo de distorção da arquitetura, é essencial a concretização de uma
infraestrutura sólida e escalonável, e as ferramentas corretas devem ser implantadas
para oferecer suporte às equipes de projeto. Essas ferramentas devem permitir que
os esforços de desenvolvimento sejam reproduzidos, e elas devem ser flexíveis o
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suficiente para permitir que as equipes trabalhem e, ao mesmo tempo, oferecer
rigor e disciplina suficientes para apoiar o objetivo geral.
Por empregar um servidor de aplicações amplamente usado, o Java 2 Platform,
Enterprise Edition, a infraestrutura de aplicativos Oracle, conhecida por sua fácil
instalação e seus recursos de cluster, proporciona o rigor de arquitetura necessário
para esse tipo de esforço de migração, de acordo com a revista Software
Development. 5 Ela também está em conformidade com os padrões e apresenta
serviços de segurança, implantação e gerenciamento de nível empresarial.
Incorporação de sistemas legados

Os sistemas legados atuais, principalmente os mainframes, são usados em
processos comerciais básicos ou críticos e representam um valor comercial
significativo. Esse valor aumentaria exponencialmente se esses processos
pudessem ser compartilhados por toda a empresa.
Portanto, se as empresas desejam maximizar o valor de suas SOAs, os sistemas
legados devem fazer parte do processo. A SOA pode até mesmo possibilitar a
substituição incremental (serviço por serviço) das aplicações legadas — um feito
realizado isolando-se as aplicações com as quais os usuários interagem da
implementação de serviços relevantes.
O mainframe legado terá um papel importante em qualquer migração. Por ser
familiar para a empresa, com problemas de segurança bem documentados e
compreendidos, e processos rigorosos de teste já implementados, o mainframe é
um ambiente natural de referência para a migração. (E, caso não existam processos
de teste, eles devem ser criados. Após sua implementação, eles isolarão o testador
de muitas das complexidades dos processos comerciais associados à aplicação.)
Uma vez estabelecido o ambiente de referência, a próxima etapa do projeto de
modernização e migração é definir os objetivos comerciais do projeto principal.
Para fazê-lo, a organização precisa:
•

Identificar o escopo e a complexidade do projeto;

•

Identificar o que precisa ser migrado;

•

Determinar a sequência de migração;

•

Fornecer um "aviso prévio" dos requisitos para ferramentas ou prestadores
de serviço especializados;

•

Fornecer inteligência contínua de aplicação.

Como proporcionar uma arquitetura flexível e coerente

A Internet representa uma rede compartilhada de sites na Web vinculados,
conectada por diversos roteadores distribuídos. Para ser mais valiosa para uma
Chris Minnick, "A Special Guide to Application Servers" (Guia especial para
servidores de aplicações), Software Development (agosto de 2004).
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empresa, o SOA deve ser construída da mesma forma; ou seja, como uma rede
compartilhada de serviços da Web vinculados por intermediários distribuídos. Em
outras palavras, de acordo com o artigo técnico da Blue Titan "Incremental SOA
for Your Mainframe Environment" 6 (SOA incremental para seu ambiente de
mainframe), é necessário ser uma rede de serviços. Isso significa que se deve
implementar uma infraestrutura de software para possibilitar uma comunicação
confiável, gerenciável, segura e de alto desempenho entre os consumidores e os
prestadores de serviços.
Essa abordagem permite que a empresa alcance seus objetivos de projeto de curto
prazo, buscando construir SOA em toda a empresa. Portanto, os ativos criados
durante um projeto devem ser reutilizáveis em novos projetos, o que significa que,
para ser bem sucedida, a implementação SOA deve aderir a princípios arquiteturais
flexíveis e coerentes, que estejam de acordo com os objetivos de longo prazo da
organização.
Não se pode enfatizar o suficiente a necessidade de flexibilidade e coerência. As
equipes de projeto devem ser capazes de completar suas tarefas com restrições
mínimas e a interoperabilidade deve ser mantida nos ambientes heterogêneos das
empresas modernas. Além disso, estar em conformidade com os padrões e
processos de governança SOA tornará a coerência essencial.
Para atingir esses objetivos, uma infraestrutura SOA deve ser diversa em todos os
aspectos: ela deve ser capaz de conciliar uma imensidão de protocolos, padrões e
formatos de mensagem. Isso faz com que o SOA seja uma abordagem flexível,
coerente e prática. Se uma empresa empregar a infraestrutura e as ferramentas
apropriadas (como o Oracle application infrastructure) para oferecer suporte a
esses projetos iniciais, ela já terá avançado significativamente na criação de uma
rede de serviços.
No entanto, as soluções de SOA não são universais. Portanto, uma organização
deve projetar sua estratégia de organização com base em critérios objetivos,
levantando questões como:
•

Existe uma forma de quantificar que empresas são as melhores candidatas
para a modernização com riscos relativamente baixos?

•

É possível implementar estratégias de modernização que ofereçam uma
garantia razoável de sucesso e, ao mesmo tempo, minimizem os riscos de
uma ampla gama de instalações de MIPS?

•

Como os desafios organizacionais podem ser superados para obter os
benefícios máximos de um SOA?

"Incremental SOA for Your Mainframe Environment" (SOA incremental para o seu
ambiente de mainframe), Blue Titan (novembro de 2005).
6
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Cursos de ação

Em se tratando da modernização de infraestruturas de TI, as empresas têm quatro
opções:
•

Não fazer nada. Ninguém pode se dar ao luxo de mudar tudo. Por esse
motivo, quando o orçamento é limitado, é essencial se concentrar nas
mudanças que terão o impacto mais positivo. Por outro lado, a inércia
impede que as empresas reajam às mudanças rápidas das condições dos
negócios.

•

Substituir. Terceirizar, reescrever ou substituir aplicações legadas por
pacotes de software representa uma tarefa potencialmente cara e de alto risco
até mesmo para instalações de MIPS relativamente pequenas. Em suma,
quando isso ocorre, a organização substitui o que já é conhecido por um
ambiente novo e desconhecido.

•

Inutilizar. Apesar de ser frequentemente ignorada, a inutilização de
aplicações legadas continua sendo uma opção, mesmo que arriscada. Afinal,
é necessário tempo e dinheiro para desativar qualquer aplicação, pois uma
desativação repentina pode levar ao desastre. Por outro lado, uma
organização pode estar executando uma aplicação simplesmente porque ela
sempre foi executada, consumindo recursos e gerando relatórios que
ninguém lê.

•

Modernizar. A Oracle acredita que alguma forma de modernização
representa o melhor equilíbrio de risco e recompensa para uma empresa
grande comum. Apesar de as empresas poderem alcançar esse objetivo de
diversas formas, este artigo se concentra nas duas formas identificadas pela
Forrester Research e para as quais se faz referência no artigo técnico da Blue
Titan citado anteriormente:
•

Migração de plataforma. Também conhecida como migração nativa,
essa é a estratégia de migração menos invasiva. Desse modo, ela
representa uma boa etapa inicial para aqueles que desejam evitar riscos.
Um bom exemplo desse tipo de migração é a solução Phoenix da
MetaWare Technologies, que permite que as empresas clientes movam
uma aplicação (tipicamente COBOL) de uma plataforma de mainframe,
como o Customer Information Control System (CICS), para uma
plataforma Windows/Intel (Wintel), UNIX ou Linux. Em seguida, essas
aplicações de mainframe podem ser hospedadas novamente no Oracle
Tuxedo, que fornece um conjunto de APIs de CICS equivalentes. O
Oracle Tuxedo representa um ambiente independente que, se usado em
conjunto com o Oracle WebLogic Server, fornece recursos e
funcionalidades adicionais às aplicações de mainframe. Dessa forma, ele
permite que essas aplicações participem de arquiteturas e apresenta a
habilidade de criar novas aplicações compostas. Considerando a
necessidade de reter e manter a segurança das aplicações e a integridade
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dos dados, é provável que as organizações com mais de 500 MIPS
instalados prefiram essa opção. Evidências anedóticas fornecidas por
fornecedores terceirizados como a MetaWare e a Acucorp sugerem que o
alvo ideal para esse tipo de migração de plataforma esteja na faixa de 2.000
a 3.000 MIPS.
•

Migração da linguagem. Essa estratégia é significativamente mais
invasiva e representa o maior nível de risco, pois ela geralmente envolve
não uma, mas três migrações, isto é, da linguagem, da plataforma e do
banco de dados. Essa solução, no entanto, também oferece os maiores
benefícios em potencial da modernização para o SOA. Com base nas
estatísticas da Gartner citadas anteriormente, esse tipo de migração
provavelmente será uma opção viável para organizações com menos de
500 MIPS instalados. Como os êxitos do SOA continuam a acumular, esse
alvo de MIPS provavelmente aumentará.

CONCLUSÃO

Para clientes de mainframe que dispõem de uma pequena oportunidade para
aproveitar seus grandes investimentos em ambientes de TI de mainframe, o SOA
oferece uma oportunidade para a verdadeira síntese — proporcionando uma
solução maior do que a soma de suas partes.
Apesar de as organizações estarem usando tecnologias pioneiras relacionadas como
CORBA, Oracle Tuxedo e IBM MQSeries (agora IBM WebSphere MQ), há mais
de uma década, a novidade aparente do SOA desacelerou a adoção desses projetos.
No entanto, quando as organizações começarem a obter êxito com projetos reais
de SOA, as taxas de adoção devem aumentar significativamente. Isso, combinado
ao fato de os fornecedores de pacotes de aplicativos de software estarem
habilitando suas aplicações para SOA de forma agressiva, garante que em breve o
SOA se estabelecerá solidamente como uma tecnologia de base. E a Oracle
oferecerá a plataforma, as práticas recomendadas e a experiência para garantir
iniciativas de SOA bem sucedidas.
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