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Introdução 
Nas últimas duas décadas, as aplicações empacotadas tornaram-se uma grande parte do 
cenário empresarial de TI — e por um bom motivo. As organizações de uma ampla 
variedade de setores agregaram valores significativos usando essas aplicações comerciais 
"off-the-shelf". Elas implementaram as aplicações empacotadas para automatizar seus 
processos de negócios críticos, conduzir negociações com parceiros de negócios e 
eliminar ineficiências caras causadas por processos manuais ou pela entrada de dados.  
 
Os fornecedores dessas soluções de software aprimoraram seus produtos com o tempo, 
atendendo às necessidades e aos requisitos de seus clientes, em constante mudança, e 
incorporando novas inovações que podem diminuir o custo de propriedade e ao mesmo 
tempo aumentar o ROI. Independentemente da quantidade de aprimoramentos que os 
fornecedores de software fizerem às suas soluções, um só tamanho nunca servirá para 
todos.  
 
Portanto, com o tempo, as empresas acabaram adequando e ampliando suas aplicações 
empacotadas para atender às necessidades únicas de negócios. Mesmo que o resultado 
final da personalização seja vantajoso para os negócios, a metodologia de implementação 
normalmente não é. E uma abordagem ad hoc para criar personalizações da aplicação 
quase sempre resulta em desordem de códigos, caos na arquitetura e aplicações frágeis, 
intolerantes a mudanças por natureza.  
 
Este documento explicará como a metodologia de TI atual para a implementação de 
integrações de aplicações e da automação dos processos de negócios está prejudicando os 
negócios em longo prazo. Discutirá também quatro padrões estabelecidos de inovação 
que ajudam as organizações a evitar essas consequências dispendiosas.  
 
Também analisaremos como uma infraestrutura de serviços compartilhados que usa o 
Oracle SOA Suite poderá substituir as vulnerabilidades de TI atuais por uma arquitetura 
robusta e reutilizável que economiza milhões em custos de implantação e manutenção, 
além de liberar para a inovação o orçamento de TI destinado à manutenção, ajudando as 
organizações a serem mais receptivas aos requisitos dinâmicos dos negócios.  
 
Os riscos e o alto custo das personalizações 
Independentemente da amplitude ou da profundidade dos recursos oferecidos pelas 
aplicações empacotadas, mais cedo ou mais tarde os requisitos de negócios ultrapassarão 
os recursos pré-empacotados, tornando as personalizações inevitáveis.  



 
 
Essas personalizações enquadram-se em três categorias:  

1. Aumento de lógica 
2. Integrações com outras aplicações de última geração 
3. Automação de processos entre aplicações 

 
Observe com detalhes cada tipo de personalização e considere as maneiras com que cada 
um introduz vulnerabilidades na empresa: 
 
Aumento de lógica 
Assim que os clientes instalarem e configurarem uma aplicação empacotada, como uma 
suíte ERP, será gerada, inevitavelmente, uma necessidade de aumentar a lógica, 
normalmente em conjunto com o que essa aplicação empacotada oferece. Esses aumentos, 
que normalmente são proprietários, geram alterações invasivas significativas que devem 
ser mantidas com o tempo. Esses aumentos normalmente levam à desordem de códigos.  
 
Integrações com outras aplicações de última geração 
A maioria das empresas conta com várias aplicações empacotadas para gerenciar vários 
requisitos de processos de negócios, como o Siebel para o gerenciamento de 
relacionamento com o cliente, o Oracle Financials para a contabilidade e o PeopleSoft 
HR para os processos de negócios relacionados aos funcionários. Cada uma dessas 
aplicações é um pilar que cria e armazena seus próprios dados, o que acaba gerando um 
problema de sincronização. Para combater esse problema, as empresas criam integrações 
táticas ponto a ponto entre as aplicações. Conforme o número de integrações cresce, são 
criadas interconexões emaranhadas, o que leva ao caos na arquitetura. Essas integrações, 
além de terem manutenção difícil e demorada, na maioria das vezes não podem ser 
reutilizadas.  
 
Automação de processos entre aplicações 
Sempre existirão processos que não pertencerão claramente a nenhuma categoria 
específica. Por exemplo, o processamento de pedidos não é um domínio do CRM nem do 
ERP e sim um intermediário entre eles, aproveitando partes de ambos; o CRM para a 
criação de pedidos e o ERP para inventário e contabilidade. Esse tipo de processo 
normalmente é o que incentiva o desenvolvimento da automação do processo entre as 
aplicações. Essas automações são criadas ao longo do tempo com tecnologias 
proprietárias, em geral estreitas e inflexíveis, em um ambiente de TI tradicional, o que 
gera uma infraestrutura frágil e intolerante a mudanças.  
 
Avaliação de risco dos negócios 
As personalizações das aplicações empacotadas ajudaram as organizações a conquistar 
seus objetivos por anos, então é fácil considerá-las como benignas. Mas, os riscos e 
custos são muito significativos para serem ignorados. Vamos considerar as consequências 
que uma confiança excessiva nas personalizações das aplicações tem sobre os negócios.  
 
 
 



 
Riscos da confiança excessiva nas personalizações das aplicações: 

1. falha funcional parcial ou total das ampliações personalizadas  
2. interrupções de processos de negócios entre aplicações 

 
As ampliações lógicas específicas da aplicação normalmente são invasivas e/ou baseadas 
na tecnologia proprietária, o que gera problemas de compatibilidade que fazem com que 
elas fiquem extremamente vulneráveis a falhas durante as atualizações das aplicações. Se 
houver falha em alguma das personalizações, os dados sairão rapidamente de 
sincronização ou ocorrerão falhas nos processos entre as aplicações, levando a 
interrupções e atrasos de procedimentos. Resumindo, há uma alta probabilidade de 
grandes interrupções de negócios.  
 
Os custos da confiança excessiva nas personalizações de aplicações resultam de:  

1. avaliação sem atualização  
2. reprogramação e testes das integrações e ampliações personalizadas 
3. validação com atualização 
4. dependência de vários conjuntos de habilidades  

 
Como as ampliações personalizadas tendem a falhar especificamente durante as 
atualizações de aplicações empacotadas, é fundamental executar uma avaliação detalhada 
sem atualização. É necessário saber o valor de longo prazo dos seus ativos personalizados 
e avaliar se é melhor reprogramá-los ou substituí-los pela nova versão. Também é 
necessário executar uma validação com atualização da funcionalidade do processo de 
negócios de ponta a ponta, além dos testes obrigatórios da unidade. Por último, será 
necessário obter uma equipe de TI com conjuntos de habilidades entre aplicações. 
Considerando tudo isso, é uma carga de trabalho significativa.  
 
Como preencher a lacuna de execução da estratégia 
Com o tempo, conforme os departamentos de TI confiarem mais nas personalizações, 
eles acabarão gastando mais tempo e orçamento em sua manutenção. A Forrester 
Research relata que, em média, 80% do orçamento de TI é gasto só em manutenção.1

 

 
Uma infraestrutura desordenada, com confiança excessiva em integrações e 
personalizações ponto a ponto, obviamente aumentará os custos de TI.  

Quando a infraestrutura de TI é inflexível e tem manutenção dispendiosa, as empresas 
ficam encurraladas, pois já não resta muito dinheiro para investir em produtos ou projetos 
mais novos e inovadores. Além disso, os riscos da ampliação na maioria das vezes 
impactam a liderança de TI, o que gera uma fobia de atualizações. De acordo com o 
Aberdeen Group2

 

, 57% das empresas que não estão executando a versão atual de sua 
suíte ERP citam o custo alto de atualização das suas personalizações como o principal 
motivo.  

 

                                                 
1 “Financing IT Improvements” (Custos de aprimoramentos de TI), Forrester Research, 2007 
2 “Best Practices in Extending ERP” (Práticas recomendadas para aumentar o ERP), Aberdeen Group, 2006 



 
Cinquenta e sete por cento das empresas que não estão executando a versão atual de sua 
suíte ERP citam o custo alto de atualização das suas personalizações como o principal 
motivo. 
-- Aberdeen Group 
 
Essa inércia leva a uma lacuna na execução das estratégias — a diferença entre as 
expectativas da empresa quanto à infraestrutura e ao orçamento de TI e o que o 
departamento de TI realmente consegue oferecer. A redução da lacuna de execução das 
estratégias precisa ser uma prioridade alta da liderança responsável por TI.  
 
A Oracle observou três estratégias eficientes para superar a inércia dos negócios:  

• Agilizar a infraestrutura 
• Aprimorar a visibilidade da infraestrutura 
• Liberar mais orçamento para novos projetos 

 
Uma arquitetura orientada a serviços (SOA) engloba todas essas estratégias. SOA atenua 
os riscos e reduz os custos de manutenção oferecendo mais agilidade, visibilidade 
aprimorada e eficiência superior. Aprimora o tempo de resposta de TI enquanto melhora 
a utilização do orçamento. SOA é a tecnologia certa para ajudar as organizações a 
preencher a lacuna de execução das estratégias.  
 
Como acabar com a vulnerabilidade de arquitetura com SOA 
As soluções ponto a ponto das integrações de aplicações empacotadas resultam em uma 
arquitetura complexa e emaranhada, com duplicações excessivas (consulte a Figura 1). 
Nessa arquitetura sem SOA, várias personalizações são usadas para resolver o mesmo 
problema de negócios diversas vezes, cada uma com sua própria interface do usuário 
final e uma carga comensurável de desenvolvimento e manutenção. Essas conexões 
estreitas são frágeis por natureza e contribuem para a fragilidade da infraestrutura.  
 
Figura 1. As abordagens da integração ponto a ponto tradicional e as tecnologias 
proprietárias envolvem várias conexões frágeis que levam à fragilidade da infraestrutura.  
 
 

 



 
As empresas que adotaram a SOA conseguiram sair rapidamente do caos de suas 
arquiteturas. Em vez das conexões ponto a ponto frágeis e invasivas da arquitetura sem 
SOA, essas empresas criaram uma arquitetura em camadas que dissocia suas aplicações 
(consulte a Figura 2).  
 

A arquitetura em camadas orientada a serviços elimina o caos da arquitetura e promove 
respostas rápidas de TI por meio da composição rápida de novos processos de negócios. 
 

 
 

SOA oferece uma abordagem não invasiva e de tecnologia neutra, baseada em padrões, 
para a personalização de aplicações, que supera as desvantagens das abordagens de 
integração ponto a ponto tradicionais. A arquitetura em camadas também promove a 
reutilização e a composição rápida de processos de negócios para fornecer diversos 
canais mais rapidamente. 
 

A camada das aplicações compostas expõe todos os serviços, facilitando ainda mais a 
modelagem dos seus processos de negócios, e, em seguida, estende uma única interface 
para os usuários finais. Enquanto antes as empresas gravavam os códigos proprietários 
específicos de cada caso e requisito de uso conforme eles apareciam — por exemplo, a 
gravação de uma extensão ABAP para SAP ou PLSQL para Oracle — agora elas podem 
criar essa extensão de negócios no middleware como um ativo de código reutilizável e 
agnóstico em relação à aplicação. Isolar as aplicações das personalizações dessa maneira 
é também uma garantia de que as aplicações estejam sempre prontas para a atualização.  
 

Quatro padrões de inovação inspirados em SOA  
SOA não é uma panacéia para todos os desafios de TI. SOA é uma ferramenta 
tecnológica e, para você agregar o maior valor possível com ela, é importante aderir a 
determinadas práticas recomendadas. 
 

Com base na experiência de milhares de clientes que usam o Oracle SOA em conjunto 
com as aplicações empacotadas, a Oracle identificou quatro padrões básicos de inovação 
que levam ao sucesso organizacional:  

1. Criação de integrações otimizadas 
2. Automatização dos processos de espaços em branco 
3. Monitoramento do desempenho de forma proativa 
4. Criação de uma infraestrutura protegida contra atualizações 

 



 
Vamos explicar com detalhes cada um desses padrões para que você possa compreender 
como o uso de SOA pode transformar os desafios de TI em grandes vitórias de estratégia:  
 

Criação de integrações otimizadas  
Desde que os clientes começaram a criar sistemas heterogêneos com dados fragmentados 
por toda a empresa, eles criaram vínculos para mantê-los sincronizados. O problema com 
essas integrações é que elas não fornecem uma visão única da empresa. Elas fazem o que 
é esperado: mantêm os dados sincronizados, mas não adicionam valores altos para a 
empresa.  
 

SOA oferece uma plataforma de integração com base nos padrões do setor. Esses padrões 
permitem a sincronização de dados em uma infraestrutura altamente reutilizável. A 
abordagem do SOA diminui os custos devido à reutilização de ativos e concede 
flexibilidade à infraestrutura com acoplamentos associados entre os pontos finais.  
 

Tabela 1. Otimização das integrações de aplicações 
Desafios sem a SOA Benefícios com a SOA 
Sistemas heterogêneos, fragmentação de 
dados 
Entrada de dados manual e ineficiente 
Integrações ponto a ponto proprietárias 
Sem visão única da empresa 
 

Integração com base nos padrões 
Integração automatizada 
Acoplamentos flexíveis, infraestrutura 
reutilizável 
Visibilidade aprimorada 
Menores custos 

 

Automatização dos processos de espaços em branco 
Os processos de espaço em branco são processos "handoff" — aqueles que ficam entre as 
aplicações empacotadas e não pertencem a nenhuma delas especificamente. Assim como 
nas integrações de aplicações discutidas acima, as soluções tradicionais de automação de 
processos também são personalizadas ou proprietárias, o que leva à inflexibilidade e à 
intolerância a mudanças da mesma maneira. Essas soluções não são apenas dispendiosas 
para serem desenvolvidas, gerenciadas e monitoradas, mas também normalmente não 
oferecem uma visibilidade abrangente que cubra seus vários pontos finais. 
 
Nesse ponto, o SOA também oferece uma solução, com base nos padrões, contra a 
intolerância a mudanças e a dependência de fornecedores. SOA pode fornecer recursos de 
orquestração, mediação, roteamento e transformação unificados para criar um ciclo de 
vida útil do processo, o que contribui com a visibilidade de ponta a ponta do processo.  
 
Tabela 2. Automatização dos processos de espaços em branco 
Desafios sem a SOA Benefícios com a SOA 
Lacunas do processo entre aplicações 
Processos manuais e ineficientes 
Lógica de processo pesada abrangendo 
sistemas heterogêneos 
Soluções personalizadas/proprietárias 
inflexíveis e intolerantes a mudanças 

Orquestração com base nos padrões (por 
exemplo, BPEL) 
Processos automatizados 
Processos flexíveis e ágeis 
Ciclo de vida unificada do processo 
Visibilidade do processo de ponta a ponta 

 
Monitoramento do desempenho de forma proativa 



 
Atualmente, a maioria das empresas aproveita os recursos de gerenciamento de erros 
específicos de cada aplicação empacotada para lidar com cenários de exceção. Isso 
garante que qualquer erro que esteja acontecendo, por exemplo, em um programa SAP, 
seja direcionado para a fila de erros do SAP. Mas, também significa que os erros de 
processos compartilhados possivelmente serão registrados em várias filas ao longo do 
portfólio da aplicação. A equipe de TI que está encarregada dos diagnósticos e das 
resoluções dos problemas desses processos deve dominar cada uma dessas nuances da 
aplicação e investigar as filas de vários erros. Ao longo de toda a cadeia desses processos 
de negócios críticos, não há um único ponto de visibilidade administrativa. 
 
A SOA possibilita a centralização de todo o gerenciamento de erros e exceções na 
camada intermediária— uma infraestrutura de monitoração moderna em tempo real. 
Nessa camada comum, você pode definir regras complexas para lidar com erros ou novas 
tentativas de mensagens automatizadas, fornecer notificações detalhadas para o 
administrador e outras monitorações básicas de um sistema compartilhado.  
 
Tabela 3. Monitoramento do desempenho de forma proativa 
Desafios sem a SOA Benefícios com a SOA 
Processos com vários handoffs entre 
as aplicações 
Infraestruturas de manuseio de 
várias exceções 
Monitoração de vários pontos de 
SLA/KPI 
Falta de visibilidade em toda a 
cadeia de negócios 

Infraestrutura de monitoração moderna em 
tempo real 
Manuseio de exceções centralizado 
Aplicação de SLA/KPI centralizado 
Visibilidade de ponta a ponta aprimorada 
 

 
Criação de uma infraestrutura protegida contra atualizações 
A teia complexa de interdependências criada pelas personalizações de aplicações 
empacotadas impossibilita a previsão precisa de como os seus negócios reagirão se uma 
das suas aplicações precisar ser desligada para atualização ou manutenção. Devido a essa 
incerteza, as organizações gastam vários ciclos limpando ou passando por todas as 
integrações ponto a ponto e extensões lógicas, e essa atividade representa uma sobrecarga 
de custo significativa.  
 
Com SOA, as organizações criam essas extensões na camada intermediária, dissociando-
as da camada da aplicação, o que minimiza o risco de atualização. Evitando a 
avaliação/validação sem e com a atualização, as organizações podem reduzir seus custos 
significativamente.  
 
Tabela 4. Criação de uma infraestrutura protegida contra atualizações 
Desafios sem a SOA Benefícios com SOA 
Extensão lógica invasiva e proprietária 
Integrações ponto a ponto 
proprietárias/personalizadas 
Infraestrutura frágil 

Arquitetura flexível associada 
Arquitetura em camadas 
Personalizações não invasivas 
Infraestrutura ágil 



 
As atualizações são inviáveis, pois são 
caras e representam alto risco de 
tempo inativo 

Entrada mais rápida no mercado 

 
Centenas de empresas implementaram com êxito essas práticas recomendadas adotando a 
estrutura SOA. Por exemplo:  

• A Qualcomm criou uma camada de serviços compartilhados reutilizáveis para 
permitir a criação de novas integrações muito rapidamente, economizando US$ 5 
milhões em custos de desenvolvimento em apenas dois anos.  

• A Eaton Steel criou uma aplicação composta que reduziu o tempo de resolução de 
faturas em 28 dias e eliminou mais de 100 horas de trabalho por fatura por meio 
da automação do processo. 

• A NetApp criou um único ponto de visibilidade em condições de exceção e erro 
em várias aplicações, aprimorando significativamente seu tempo de resolução em 
caso de problemas de ineficiência e desempenho.  

• A British Telecom usou uma estrutura SOA para consolidar um portfólio de 
aplicações desordenado. A automação do novo processo permitiu a retirada de 46 
aplicações antigas e a redução significativa dos custos de manutenção e de 
atualização de todas as aplicações empacotadas. 

 
O ROI de SOA 
Os exemplos acima representam apenas o começo da história de SOA de altos ganhos em 
eficiência e benefícios de economia de custos. Para esclarecer ainda mais a situação, veja 
o modelo de custo de uma empresa para implantar e manter uma aplicação empacotada 
típica de camada única por cinco anos.  
 
As empresas normalmente começam com investimentos iniciais em taxas de 
licenciamento de aproximadamente US$ 1 milhão. A esse investimento, elas adicionam 
investimentos variáveis de US$ 5 milhões de dólares em serviços iniciais de instalação, 
configuração e personalização.  
 
Com o tempo, os fornecedores de aplicações empacotadas oferecerão atualizações para a 
aplicação em forma de patches e novas versões a cada dois a três anos. Se presumirmos 
que o cliente fará duas atualizações a US$1 milhão cada, o custo total do período de 
cinco anos será de US$ 8 milhões (consulte a Figura 3).  
 
Figura 3. O custo total da expansão e das atualizações da aplicação para uma aplicação 
típica de camada 1 sem SOA é de aproximadamente US$ 8 milhões. 



 

 
 
Vejamos agora os custos da mesma implementação com uma infraestrutura de serviços 
compartilhados possibilitada pelo Oracle SOA. Os custos iniciais de US$ 1 milhão em 
taxas de licenciamento, é claro, continuam os mesmos. Mas os custos variáveis serão 
muito diferentes: adotando os quatro padrões de inovação possibilitados por  SOA, as 
organizações poderão esperar uma economia de 20% nos custos de implementação 
iniciais e mais 30% em cada ciclo de atualização. Essa é uma economia total de $ 1,6 
milhões, um retorno de 20% em investimentos em um período de cinco anos (consulte a 
Figura 4). 
 
Figura 4. O custo total da expansão e das atualizações da aplicação para uma aplicação 
típica de camada 1 com SOA é de aproximadamente US$ 6,4 milhões. 
 

 
 
Integrações eficientes com a plataforma Oracle SOA 
Com a liderança do setor em aplicações, bancos de dados, middleware, e até espaço de 
hardware, a Oracle oferece aos seus clientes um conhecimento amplo de domínio que 
resulta em soluções superiores para integrações complexas. A Oracle permite que as 
empresas se afastem de integrações ponto a ponto com uma solução abrangente pré-



 
empacotada com base em SOA, desenvolvida para mudanças e um melhor alinhamento 
dos usuários de negócios. Essa solução é chamada de Arquitetura de Integração de 
Aplicativos (Application Integration Architecture, AIA).  
 
AIA permite que as empresas se conectem com sistemas heterogêneos de maneira 
bastante sistemática para que as novas aplicações ou os novos serviços possam ser 
adicionados ou removidos sem impactar a integração com outros sistemas. Essa 
infraestrutura eficiente é inestimável para as modificações e as atualizações da aplicação, 
que são notoriamente delicadas e dispendiosas.  
 
AIA é executada na infraestrutura comprovada de SOA e BPM (gerenciamento de 
processos de negócios) da Oracle (consulte a Figura 5). Essa infraestrutura permite a 
conectividade aos sistemas heterogêneos e aos parceiros de negócios, ao gerenciamento 
de processos e à governança e ao gerenciamento de serviços. Essa é a camada em que as 
organizações expõem suas aplicações como um serviço de negócios e executam a 
orquestração de dados entre elas.  
 
Figura 5. A Arquitetura de Integração de Aplicativos da Oracle é uma plataforma 
abrangente com base no Oracle SOA e BPM, que acelera a criação de serviços 
compartilhados e pontos de integração comuns. 
 

 
 
Além da infraestrutura de SOA e BPM, o Oracle AIA oferece o Oracle Foundation Packs, 
que foi desenvolvido para reduzir tempo, custo e esforço para integrar os sistemas 
heterogêneos usando:  

• modelos de processos de referência 
• definições de objetos comuns  
• serviços compartilhados padrão 
• estrutura e metodologia SOA/BPM.  

 



 
Para algumas aplicações e processos específicos, a Oracle oferece integrações 
empacotadas completas e prontas para uso, chamadas de AIA PIPs (Pacotes de 
Integração de Processos, Process Integration Packs). Os PIPs são integrações 
transformadas em produtos, desenvolvidas e aprimoradas pela Oracle. Com os PIPs, você 
obtém um valor abrangente, incluindo a infraestrutura de integração, os processos de 
negócios, a validação e a visibilidade de exceção de negócios, tudo isso pré-empacotado 
como parte da solução.  
 
A principal oferta de produto da Oracle para SOA e gerenciamento de processos é o 
Oracle SOA Suite. Independentemente de uma abordagem de SOA de baixo para cima ou 
de cima para baixo, há um conjunto claro de funcionalidades que serão necessárias, e o 
Oracle SOA Suite oferece todas elas.  
 
Alguns destaques do Oracle SOA Suite:  

• Adaptadores JCA para a conexão às fontes heterogêneas 
• Ferramentas abrangentes para fornecer a segurança adequada em transações B2B 

com base em dados e canais de comunicações 
• Gateway B2B para estender serviços e lógica de negócios para parceiros 

comerciais 
• Alto desempenho, barramento de serviços de throughput alto para transformações 

e sincronização de dados 
• Registro e repositório para cultivar e armazenar componentes personalizados 
• BPEL Process Manager para a afirmação das regras de negócios e manipulação de 

fluxos de trabalho humano 
• Ferramenta unificada única de desenvolvimento, JDeveloper 
• Gerenciamento de políticas incorporado para conformidade 
• Controle de instâncias de ponta a ponta 
• Detecção de padrões e processamento complexo de eventos 

 
Resumo 
As personalizações ponto a ponto de aplicações empacotadas são abundantes na empresa 
moderna, mas elas introduzem riscos significativos e derivação de custos devido à sua 
natureza frágil e às dificuldades que impõem às atualizações das aplicações.  
 
Atualmente, mais e mais organizações estão reduzindo seus riscos e diminuindo o custo 
total de TI migrando para uma arquitetura orientada a serviços. Com SOA, as 
personalizações da aplicação residem no middleware, disponibilizando-as para 
reutilização e isolando os negócios das interrupções causadas por falhas.  
 
O Oracle SOA Suite e a arquitetura AIA oferecem uma plataforma para a integração 
sustentável da aplicação que aproveita a liderança do setor pela Oracle nos domínios de 
middleware e de aplicações. O Oracle SOA Suite ajudará você a racionalizar totalmente 
os investimentos na sua aplicação empacotada e a atingir as vantagens estratégicas 
integrais SOA, incluindo:  

• Processos de negócios simplificados 



 
• Agilidade 
• Entrada mais rápida no mercado 

 
Por fim, adotando o Oracle SOA, você criará uma competência de SOA dentro da 
organização, garantindo o futuro dos seus investimentos e se preparando para a adoção do 
Oracle Fusion Applications no futuro.  
 
Sobre a Oracle 
A Oracle (NASDAQ: ORCL) é a empresa de sistemas de hardware e software mais 
completa, aberta e integrada do mundo. Para obter mais informações sobre a Oracle, 
acesse oracle.com. 


