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Ferramentas unificadas de SOA alinham negócios e TI 

IDG Research aponta grandes ganhos potenciais a partir de  
uma solução integrada 

 
 Alinhamento — a habilidade de mapear uma infraestrutura de 
tecnologia de informação para as necessidades comerciais de uma empresa 
— há tempos é o símbolo da TI eficiente. Assim, não surpreende que o 
alinhamento seja a principal meta dos profissionais de TI que implantam 
tecnologias de SOA. De acordo com uma pesquisa recente da IDG Research, 
83% dos gerentes de TI avaliam como crítica ou importante a habilidade de 
mapear recursos de TI para as necessidades comerciais ao avaliarem as 
plataformas de SOA (consulte a Figura 1). 
 
(Figura 1): Critérios de avaliação das plataformas de SOA 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 A pesquisa da IDG também descobriu que profissionais de TI esperam 
alcançar grandes ganhos de produtividade com a pré-integração do BPM 
(Business Process Management) à SOA — 60% esperam um aumento na 
flexibilidade e agilidade, duas características que contribuem muito para um 
bom alinhamento entre negócios e TI.  
 Quando se trata da viabilização desse tipo de alinhamento, uma linha 
de produtos de SOA unificada desempenha um papel crítico. O Oracle SOA 
Suite 11g é um conjunto unificado de ferramentas pré-integradas ao BPM. Ele 
permite que as empresas obtenham os benefícios do alinhamento que 
procuram ao implantar a SOA. Um exemplo: a divisão FAMIS da Accruent, 
um fabricante de soluções de gerenciamento de instalações empresariais.   
 Os clientes da Accruent utilizam o sistema de gerenciamento de 
instalações empresariais FAMIS da empresa para desenvolver e operar seus 
portfólios de propriedades e instalações. A Accruent permitiu que seus clientes 
aproveitassem a SOA ao incorporar o Oracle Database e o Oracle Fusion 
Middleware ao FAMIS. Como os produtos da Oracle são compatíveis com 
tecnologias de código aberto, os usuários do FAMIS podem vinculá-lo a outros 
elementos em seus ambientes de TI. E como a linha de produtos da Oracle é 
unificada, os usuários do FAMIS não precisam testar e validar combinações 
tecnológicas extensivas.  
  
Agilidade através de uma abordagem unificada 
 “Com a Oracle como nosso fornecedor único, ganhamos uma stack 
tecnológica end-to-end que aprimorou nosso produto FAMIS, fornecendo a 
escalabilidade, a segurança e a estabilidade maiores de que nossos clientes 
necessitavam”, diz Tim McLean, diretor de marketing de produto e setor, 
divisão FAMIS, Accruent, LLC.  
 A abordagem unificada da Oracle também trouxe agilidade ao FAMIS. 
“A tecnologia da Oracle nos permitiu testar e validar rapidamente nosso 
software e acelerou a implantação de produtos para nossos clientes”, diz 
McLean.  
 E o FAMIS não foi o único. A Chery Automobile Co., Ltd., da China, 
conseguiu reduzir significativamente os custos de implantação. “Com o Oracle 
SOA Suite, nossa equipe de TI agora possui as habilidades para desenvolver, 
gerenciar e manter uma gama de sistemas. Já diminuímos os custos de 
implantação em 30% e esperamos que esse número diminua ainda mais à 



medida que desenvolvemos, nós mesmos, mais aplicações”, diz Xiaogang 
Huang, chefe da seção de desenvolvimento de software da Chery.   
 A Das Rechtsbijstand (DAS), uma empresa de advocacia da Holanda 
especializada em serviços financeiros, também se beneficiou com a 
implantação rápida da SOA. A DAS e a Oracle implantaram o SOA Suite 
para fornecer aos clientes acesso on-line seguro aos seus dossiês de pedidos 
de indenização de seguro. “Percebemos que, sem a Oracle, não teríamos sido 
capazes de executar nossos projetos de SOA com tanta rapidez”, diz Walter 
Rosbenders, gerente de projetos da DAS.  
 
BPM e SOA – combinação de sucesso 
 Quando o BPM é pré-integrado a um SOA Suite, os entrevistados 
procuram uma vasta gama de benefícios além da agilidade e da flexibilidade. 
Eles esperam maior colaboração entre TI e negócios, maior visibilidade em 
operações de negócios end-to-end, habilidade aprimorada de fornecer ao 
negócio tomadas de decisões end-to-end e melhores oportunidades para que 
a TI seja vista como uma facilitadora de novas iniciativas comerciais, em 
vez de um centro de custos. (consulte a Figura 2).  
 
(Figura 2): Integração entre BPM e SOA.  
 

 
 
 



 O Oracle SOA Suite com sua tecnologia BPM integrada oferece esses 
benefícios. “Ao integrar o BPM ao Oracle SOA Suite, atendemos diretamente 
aos requisitos de nossos clientes com uma solução unificada e menos complexa. 
Percebemos que eles precisavam alinhar seus processos de negócios aos seus 
objetivos comerciais. Estava claro que a melhor maneira de abordar isso era 
integrar a tecnologia de BPM ao Oracle SOA Suite”, diz Dan Tortorici, diretor 
de marketing de produto do Oracle BPM.  
 “Funciona assim: quando você tem um processo de negócios, como 
gerenciamento de estoque, você projeta seus procedimentos utilizando as 
ferramentas do Oracle BPM. Em seguida, mapeia esses processos para os 
serviços da Web que você criou com as ferramentas de SOA, reunindo não 
só as informações do depósito, mas também o volume de vendas por região, 
para criar uma solução que combina a agilidade que o BPM fornece ao 
negócio com a habilidade que a SOA fornece a TI e à infraestrutura de 
software”, diz Tortorici.  
 A computação em nuvem também é algo que figura nas mentes dos 
profissionais de TI. Nove entre dez dos entrevistados da pesquisa da IDG 
vindos de empresas com iniciativas de computação em nuvem dizem que a 
SOA é importante para sua estratégia de nuvem. Uma suíte de SOA 
unificada é altamente produtiva em implementações de computação em 
nuvem. “Uma implementação de nuvem eficaz agrega Web Services de 
diversos serviços. Componentes integrados de SOA, como o Oracle Service 
Bus e o Oracle BPEL Process Manager, permitem uma implementação 
rápida de ambientes de nuvem robustos”, diz Tortorici, da Oracle.  
 Seja implantando uma infraestrutura de computação em nuvem ou 
outra iniciativa comercial, a abrangência do Oracle SOA Suite 11g significa 
que não há necessidade de misturar e combinar componentes de diferentes 
fornecedores, um processo que pode aumentar os tempos de implantação e 
aumentar o risco de não interoperabilidade entre os componentes.  
 O Oracle SOA Suite, baseado em padrões e de fácil conexão, inclui:  

• Oracle JDeveloper — um ambiente de desenvolvimento integrado 
(IDE) completo para Arquitetura Orientada a Serviços (SOA)  e 
desenvolvimento de Java and Rich Enterprise Application 
(REA). 

• Oracle Business Rules — permite que analistas de negócios e 
não programadores definam e modifiquem a lógica comercial 
com uma interface intuitiva com base na Web. 

• Oracle BPEL Process Manager — permite que as empresas 
orquestrem aplicações e Web Services conflitantes em 
processos de negócios. 



• Oracle Business-to-Business Integration — implementa protocolos 
padrão da indústria para fornecer colaborações on-line e 
processos automatizados com parceiros comerciais. 

• Oracle Business Activity Monitoring — para a construção de 
painéis interativos em tempo real e alertas proativos. 

• Oracle Service Bus — a plataforma de integração que conecta, 
intermedeia e gerencia as interações entre serviços, aplicações e 
outros barramentos de serviço empresariais. 

• Oracle Complex Event Processing — um servidor de aplicações 
Java para aplicações de alto desempenho direcionadas por eventos. 

      
 
Conclusão  
 A implantação de uma suíte de SOA unificada é a melhor maneira de 
cumprir as promessas da SOA de alinhamento entre negócios e TI. A integração 
ao BPM amplia esse alinhamento, proporcionado benefícios ainda maiores 
por meio da agilidade nos negócios e do custo reduzido. Único no mercado, 
o Oracle SOA Suite integra um conjunto completo de ferramentas, inclusive 
a tecnologia BPM.  
 
Para mais informações sobre o Oracle SOA Suite, visite: www.oracle.com/soa 
 
  
 
 
  
 
 


