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Aviso de isenção de responsabilidade  

A intenção do texto a seguir é delinear o direcionamento geral do nosso produto. Ele tem caráter meramente 
informativo e não pode ser incorporado a nenhum contrato. Ele não constitui nenhum compromisso com o 
oferecimento de qualquer material, código ou funcionalidade e não deve servir de base para tomar decisões de 
compra. O desenvolvimento, o lançamento e a disponibilização de quaisquer recursos ou funcionalidades 
descritos para produtos Oracle permanecem a critério total da Oracle. 
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Visão geral de executivos 
As mudanças nos mercados, as pressões da concorrência e as necessidades em 
constante evolução dos clientes estão colocando uma pressão cada vez maior sobre a 
TI para proporcionar maior flexibilidade e velocidade. As principais empresas estão 
adotando a Arquitetura orientada a serviços (SOA) como forma de atender essas 
exigências superando a complexidade de suas aplicações e ambientes de TI. SOA ajuda 
as empresas a conseguirem excelência operacional através da eficiência de processos e 
racionalização dos custos ao mesmo tempo em que gera inovação em tempo hábil para 
reagir às mudanças econômicas e de mercado. Com o Oracle SOA Suite 11g, as 
empresas podem obter maior eficiência no que diz respeito à utilização dos ativos de TI 
e capital humano através da automação de processos comerciais e maior agilidade 
através de processos comerciais adaptáveis, com base em regras e mais ágeis. 

Introdução 
Nos últimos 3 a 5 anos, houve uma ampla adoção da SOA, com empresas fazendo 
investimentos financeiros significativos para tornarem seus sistemas de TI habilitados 
para serviços. Conforme os benefícios da SOA se tornam visíveis e se materializam 
através da automação de processos, integração de aplicações e da modernização, as 
empresas estão agora procurando tornar seus negócios ainda mais eficientes e ágeis 
através da rápida composição e análise de aplicações comerciais enquanto se 
beneficiam desses investimentos em SOA. O Oracle SOA Suite 11g é um passo 
significativo no sentido de capacitar as empresas a atravessarem o abismo para a nova 
geração de aplicações comerciais que é movida por uma plataforma que fornece rápida 
composição, gerenciamento abrangente do ciclo de vida, fácil personalização e fácil 
gerenciabilidade e monitoração de upgrades. 

Neste artigo, vamos discutir como o Oracle SOA Suite 11g possibilita negócios ágeis e 
inteligentes fornecendo uma vantagem de projeto exclusivo, uma plataforma para 
aplicações comerciais ágeis e inteligentes e inovação para a execução eficiente da TI.  
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Infraestrutura de TI de baixo custo 

Ao contrário das tecnologias e abordagens de integração convencionais, os projetos de integração 
implementados como composições SOA, usando BPEL (Business Process Execution Language), 
têm obtido ciclos de mudanças significativamente mais curtos. A camada de serviços SOA tem 
frequentemente se mostrado útil na dissociação de um processo unificado de múltiplos sistemas 
de back-end e na criação da ilusão de um processo único entre diversas unidades de negócios 
isoladas. Além disso, essa camada de serviços tem sido usada para isolar ou proteger os processos 
e sistemas de front-end de infraestruturas de back-end servindo como uma solução temporária 
até que os sistemas de back-end sejam reformulados. Com a Integração de aplicações comerciais 
(EAI) com base em SOA, as empresas podem reduzir os ciclos de manutenção de meses para 
semanas e podem reduzir em até 70% suas despesas de TI com manutenção de software.  

Por um lado, SOA permite que as organizações de TI fiquem livres dos grilhões das tradicionais 
tecnologias terceirizadas proprietárias de integração promovendo uma abordagem de integração 
comum, interoperável e com base em padrões abertos. Por outro lado, a integração com base em 
SOA tem se baseado em uma ampla gama de tecnologias como mecanismos BPEL para a 
composição de processos, ESBs para a mediação de serviços, etc. que possuem produtos 
variados com ambientes de desenvolvimento independentes. Isso tem deixado as empresas com 
o desafio de dominar diversos produtos em seus ambientes de TI já heterogêneos. Além disso, a 
natureza modular dos serviços e processos no mundo da SOA tem gerado uma explosão de 
serviços e processos resultando em um alto nível de redundância. O Oracle SOA Suite 11g 
supera esse paradoxo oferecendo uma plataforma de processos unificada para fluxos de trabalho 
voltados para pessoas, documentos e sistemas. Seu projeto unificado de aplicações compostas, 
baseado no padrão SCA (Arquitetura de componentes de serviços), fornece recursos gráficos e 
sofisticados do tipo "arrastar e soltar" melhorando a produtividade do desenvolvedor; as 
ferramentas abrangentes de governança que promovem a detecção de serviços e a redundância 
através da simplificação da reutilização. 

O Grupo Apollo é um dos principais fornecedores de programas de ensino superior para 
trabalhadores nos Estados Unidos. O Grupo Apollo tinha uma forma extremamente manual de 
determinar a qualificação do aluno para obter uma bolsa de estudos. Com a ajuda da E2E 
Consulting, o Grupo Apollo automatizou o processamento de bolsas de estudo para 120.000 
alunos. Para maximizar seus investimentos existentes em TI, o Grupo Apollo tirou proveito da 
plataforma SOA da Oracle para integrar os pacotes de E-Business da PeopleSoft e da Oracle. 
Além disso, o Oracle Rules Engine foi usado para fornecer um mecanismo ágil com base em 
configuração para avaliar a qualificação dos alunos, calcular prêmios e administrar exceções. Com 
a plataforma SOA da Oracle, o Grupo Apollo pôde certificar mais de 50.000 alunos, qualificados 
para assistência financeira, e obteve um retorno de investimento de 600% em um período de 4 
meses. 
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O Oracle SOA Suite 11g oferece uma Vantagem de design exclusivo para SOA de baixo custo através 
de  

1. “Facilidade de conexão” com investimentos em middleware e aplicações existentes, 
interoperabilidade baseada em padrões e escalabilidade em hardware padrão de baixo custo 

2. Plataforma unificada completa, integrada e de última geração que gera maior 
produtividade dos desenvolvedores, desenvolvimento de aplicações compostas focadas na 
reutilização e ciclo de vida mais rápido de implementação 

Visibilidade operacional e de negócios 

Embora SOA tenha obtido ampla aceitação, a transição para SOA exige um planejamento 
cuidadoso e cauteloso. Se os artefatos SOA não são verificados durante um determinado período 
de tempo, o inventário desses artefatos podem se tornar impossíveis de gerenciar resultando na 
pouca reutilização de serviços e em processos de negócios frágeis, indo contra, portanto, o valor 
inicialmente associado à SOA. A governança SOA eficaz fornece a você visibilidade e supervisão 
das relações e interdependências que conectam os serviços a outros elementos da SOA através da 
organização. O Oracle SOA 11g oferece uma plataforma de governança abrangente e integral que 
fornece visibilidade englobando pessoas, processos e tecnologia para gerenciar e otimizar de 
forma efetiva os investimentos da sua organização em SOA e obter o valor de negócios esperado 
dos seus investimentos em SOA.  

Melhorias significativas no processo de tomada de decisões operacionais podem ser obtidas 
capturando e processando, em tempo real, os eventos de negócios gerados por sondas e sensores 
implantados em tudo, desde redes de TI a sistemas de software comercial e dispositivos físicos 
(através de leitores de RFID, leitores de código de barras, sensores de equipamentos de 
fabricação e outros). Uma categoria especializada de soluções de processamento de eventos 
surgiu ao ser associada a fluxos SOA e automatiza os processos de negócios sintetizando 
informações através de grupos isolados para tomadas de decisões proativas em tempo real 
alinhadas aos principais indicadores de desempenho (KPIs). O Oracle SOA Suite 11g traz SOA 
baseada em eventos para o processo principal, capacitando as empresas a processarem múltiplos 
fluxos de eventos para detectarem padrões e tendências em tempo real e utilizarem o 
monitoramento de atividades comerciais para se beneficiarem de oportunidades emergentes ou 
diminuírem os riscos do desenvolvimento.  

A Verizon Wireless é um dos principais provedores de serviços de conexão sem fio dos Estados 
Unidos, com receitas de 49,3 bilhões de dólares em 2008, atendendo mais de 86 milhões de 
clientes. O principal desafio enfrentado por eles era processar aproximadamente 2,5 bilhões de 
registros de detalhes de chamadas com latência praticamente em tempo real para a sua aplicação 
de detecção de fraudes. Com a plataforma SOA da Oracle, a Verizon pôde reescrever a aplicação 
de detecção de fraudes com base em uma arquitetura baseada em eventos e, ao mesmo tempo, 
obter uma redução de 95% nos processos com base em códigos e reduzir o ciclo de 
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desenvolvimento em 10 vezes. A plataforma SOA da Oracle, montada para ter uma excelente 
performance, permitiu que a Verizon reduzisse o volume de hardware subjacente tanto em 
termos de capacidade de computação (de 200 CPUs para 5 CPUs) como de armazenamento 
físico (de 6 toneladas para algumas centenas de milhares de quilogramas) obtendo assim uma 
economia significativa de energia. 

O Oracle SOA Suite 11g possibilita Aplicações ágeis e inteligentes para visibilidade operacional e de 
negócios através de 

1. Governança centralizada do ciclo de vida de aplicações com análise de dependência e 
impacto, menores custos de administração e detecção e resolução de problemas 

2. Percepções em tempo real e monitoramento da atividade de negócios através de uma 
infraestrutura unificada de serviços e eventos 

Inovação para flexibilidade e eficiência 

Com o clima de incerteza nos negócios atuais, as empresas enfrentam um desafio comum e 
persistente de se tornarem e permanecerem ágeis para satisfazer as expectativas cada vez maiores 
dos clientes e acomodar novas exigências de conformidade para manterem, se não melhorarem, 
sua liderança competitiva. Entretanto, os ciclos de mudanças são abrangentes e os 
aprimoramentos são arriscados, porque as mudanças, e principalmente o seu impacto, são difíceis 
de prever. Ao combinar o gerenciamento de processos de negócios (BPM, Business Process 
Management) e uma abordagem orientada a serviços para o gerenciamento de TI, a integração de 
negócios pode promover a eficiência e a automação através de todos os processos, garantindo 
que os ativos de TI existentes suportem processos de negócios reais e que os novos 
investimentos em TI se concentrem em obter o máximo retorno. Embora o conceito seja 
simples, a integração de negócios tem sido difícil de implementar. O Oracle SOA Suite 11g 
melhora a paridade entre as áreas de negócios e de TI através de um modelo de metadados 
comum para mapear e sincronizar os processos e exigências conceituais formulados pelo lado de 
negócios de uma organização com seus modelos reais de implementação desenvolvidos pela TI. 

Além disso, com o crescimento da Internet, muitas empresas estão oferecendo serviços por 
diversos canais tais como de agentes da empresa, serviços on-line e ligações com parceiros. Cada 
canal oferece recursos e processos ligeiramente diferentes, mas todos eles têm como base os 
mesmos serviços. Embora a plataforma de serviços SOA seja bem adequada para suportar 
diversos canais, a automação de processos com base em configuração tem sido vista há muito 
tempo como o cálice sagrado dos processos dinâmicos de negócios. O mecanismo de regras de 
negócios no SOA Suite 11g fornece definições de regras e gerenciamento centralizados, 
melhorando assim a capacidade de reagir a mudanças e obter um time-to-market mais rápido 
através de múltiplos canais. 
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A Turkcell é a maior operadora de GSM da Turquia, e a quarta maior da Europa, oferecendo 
mais de 2.000 serviços de valor agregado para os seus mais de 29 milhões de assinantes. Para 
manter sua posição de liderança em um mercado cada vez mais competitivo, a Turkcell decidiu 
revitalizar a forma como os serviços de valor agregado eram desenvolvidos, implantados e 
controlados. A Turkcell construiu uma solução de fornecimento de serviços em massa usando a 
plataforma SOA da Oracle e implantou essa solução, inicialmente, para atender 13 milhões de 
assinantes e, posteriormente, os 29 milhões de assinantes. Ao adotar a plataforma SOA da 
Oracle, a Turkcell pôde reduzir de forma significativa o time-to-market  em 400%, de 4 meses para 
1 mês, e racionalizou os custos de desenvolvimento de TI em 50%. 

O Oracle SOA Suite 11g promove a Inovação para a execução eficiente de TI melhorando a 
flexibilidade e a eficiência através de 

1. Alinhamento de Negócios e TI através de uma comunicação contínua minimizando a 
troca de comunicações entre as áreas de negócios e de TI e reduzindo o tempo entre a 
estratégia e a execução 

2. Adaptabilidade flexível e eficiente de aplicações e processos para condições dinâmicas com 
automação direcionada por regras de negócios 

Conclusão 

O Oracle Fusion Middleware está permitindo que as principais empresas obtenham eficiência 
operacional e agilidade nos negócios através de processos e serviços de negócios adaptáveis e 
reutilizáveis construídos com base em uma fundação SOA verdadeiramente flexível. O Oracle 
SOA Suite 11g possibilita o surgimento de empresas ágeis e inteligentes facilitando iniciativas de 
TI de negócios críticos voltadas para o aumento da eficiência, flexibilidade, visibilidade e a redução dos 
custos. 
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