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Se você já viu alguma das criações do arquiteto Frank Gehry, conhecido por criar prédios 
públicos construídos com um sistema de placas de metal extremamente curvas, sabe como 
uma arquitetura complexa pode chamar a atenção. Mas alguns dos benefícios não são 
imediatamente óbvios. Por exemplo, a estrutura do Millenium Park de Gehry, em Chicago, 
inicialmente gerou elogios e críticas por sua 
aparência. Porém, com o tempo, os cidadãos 
concordaram que o prédio funcionava bem como 
sala de concertos e que era acusticamente 
perfeito.  

A Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) 
também é complexa. Uma de suas principais 
características é ser composta por várias 
aplicações combinadas para executar processos 
críticos de negócios. As discussões sobre SOA 
podem crescer rapidamente em complexidade, 
tornando difícil para uma organização 
compreender, na íntegra, os seus benefícios. Este 
artigo discute o SOA Suite 11g, uma família de 
produtos que posicionam SOA em um novo 
patamar, e orienta sobre os principais desafios 
gerados com a integração de diferentes 
componentes, assim como a multiplicação de 
interfaces que tornam SOA um sistema ágil e 
flexível. Serão abordadas duas questões centrais:  

• Quais são as ferramentas de 
gerenciamento de processos de negócios 
do Oracle SOA Suite 11g e como elas 
permitem criar uma arquitetura SOA de 
forma a ajudar seu negócio a trabalhar de 
maneira mais eficiente e produtiva em escala global?  

• Qual o valor prático das soluções de SOA para o trabalho realizado por funcionários 
que atuam em organizações globais?  

Tendências do Mercado de Arquitetura 
Orientada a Serviços 

De acordo com os dados e a análise dos leitores 
da ZDNet, há um enorme crescimento no 
interesse dos compradores por arquitetura 
orientada a serviços (SOA). A atividade do 
público-alvo em relação aos tópicos de SOA 
cresceu aproximadamente 10% entre dezembro 
de 2009 e janeiro de 2010, e continuamos a ver 
um aumento dos leitores. 

Entre novembro de 2009 e janeiro de 2010, 
observamos crescimento de +25% no 
envolvimento dos usuários da ZDNet com as 
tecnologias da Oracle. 

O que todas essas pessoas estão baixando?  

Os tópicos de maior interesse dos leitores da 
ZDNet são: 

• Estratégia de SOA: uma suíte 
abrangente, mas flexível para uma 
arquitetura difundida 

• Uma revolução em agilidade: integração 
de negócios através de uma arquitetura 
orientada a serviços 

• Modelo de maturidade de SOA: 
orientando e acelerando o sucesso da 
SOA 
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SOA: Benefícios e Desafios 
O termo Arquitetura Orientada a Serviços refere-se ao uso de várias aplicações de pequena 
escala chamadas serviços que são combinadas para processar dados. Funcionam em 
conjunto, independente da tecnologia ou linguagem de computação que elas utilizem. A 
SOA foi desenvolvida como uma alternativa ao uso de aplicações de grande escala, também 
conhecidas como silos verticais, que funcionam como soluções em pacotes para as 
organizações. Ao contrário de desenvolver grandes aplicações ou adquirir pacotes de 
produtos de alto custo, uma empresa pode implementar SOA — uma infraestrutura de 
informação a partir de serviços diferentes — para criar uma solução de negócios.  

As principais vantagens da SOA são bem conhecidas: combinando aplicativos, você pode 
implementar soluções que irão crescer conforme a demanda, permitindo economizar 
recursos. Você oferece flexibilidade a seus clientes, através de interfaces de aplicações 
familiares, como serviços baseados na Web, que permitem que eles façam compras, 
verifiquem o estoque ou realizem outras funções. Uma organização multinacional que 
utiliza a SOA geralmente a considera mais fácil de trabalhar globalmente, podendo ser 
ampliada e modificada com maior rapidez, pois permite adicionar e remover componentes 
da arquitetura SOA conforme o necessário.  

Mas o fato de SOA utilizar aplicações diferentes que fazem uso de ambientes 
computacionais distintos traz desafios aos gerentes de negócios. Aplicações com vários 
formatos e requisitos de armazenamento diferentes podem significar que você não terá 
uma ferramenta única para visualizar o que eles fazem, nem ajustar o modo como 
funcionam. Consequentemente, as funções essenciais de negócios como  auditoria, análise e 
crescimento tornam-se mais difíceis. É aí que o Oracle SOA Suite 11g entra.  

Oracle SOA Suite 11g: Ferramentas de Gerenciamento de Processo de 
Negócios 

O Oracle SOA Suite 11g fornece a sua organização um conjunto de ferramentas poderosas, 
unificadas e baseadas em padrões, o que significa que elas podem se comunicar facilmente 
com uma ampla variedade de aplicações. Elas também incluem ferramentas visuais, como 
painéis de indicadores, que permitem que os gerentes monitorara atividade da rede e dos 
negócios, além de fazer alterações conforme o necessário.  

• Oracle BPEL Process Manager. Este é um dos principais componentes de serviço 
da suíte e permite aos desenvolvedores criar facilmente um processo de negócios 
agregando um conjunto de serviços distintos em um fluxo de processo fim a fim.  

• Oracle Human Workflow. Esse componente de serviço permite que as pessoas 
enviem aprovações, reportem erros, criem listas de trabalho, recebam notificações 
de mensagens instantâneas (IM) e utilizem o Microsoft Excel para iniciar tarefas.  
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• Oracle Business Activity Monitoring (BAM). O Oracle BAM fornece uma 
ferramenta que permite aos usuários de negócios monitoraroperações críticas de 
negócios em tempo real.  

• Oracle Complex Event Processing (CEP). O Oracle CEP pode processar vários 
fluxos de eventos para detectar padrões e tendências e fornecer às empresas a 
visibilidade necessária para capitalizar as oportunidades que surgem ou minimizar 
os riscos de desenvolvimento. 

• Oracle B2B. Esse gateway de e-commerce permite que sua empresa troque 
documentos comerciais como pedidos, instruções de remessa, faturas e solicitações 
de estoque de maneira segura e confiável.  

• Oracle Business Rules. O Oracle Business Rules torna os processos e aplicações 
mais flexíveis permitindo que analista de negócios  definam e modifiquem 
facilmente a lógica de regras de negócio sem programação. 

• Oracle Service Bus (OSB). O Oracle Service Bus é uma plataforma de integração de 
SOA leve, escalável e comprovada que oferece integração com base em padrões e de 
baixo custo para ambientes de missão crítica com alto volume.  

• Adaptadores e Bindings da Oracle. Os adaptadores permitem que aplicações de 
software diferentes sejam adicionadas à infraestrutura do serviço do SOA Suite, 
através de protocolos padronizados, independente da interface que elas utilizem. 
Eles possibilitam que seu sistema de SOA se comunique com sistemas legados, 
pacotes de aplicações, aplicativos Oracle como o E-Business Suite e tecnologias de 
banco de dados.  

Oracle SOA Suite 11g: Benefícios para o Negócio 
Os sistemas de SOA trazem uma excelente relação de custo-benefício porque podem ser 
implementados em etapas. Eles utilizam linguagens de programação conhecidas por 
desenvolvedores em todo o mundo. São de alta escalabilidade e podem ser alterados 
facilmente porque são construídos por vários componentes. Mas quais são os benefícios 
práticos para a forma como sua empresa faz negócios? Algumas das vantagens mais 
importantes são listadas a seguir:  

• Experiência de desenvolvimento simplificada e produtiva. O SOA Suite 11g 
atende a um conjunto de padrões emergente: a Arquitetura de componentes de 
serviços (SCA). Essas orientações padronizadas otimizam o processo de adição de 
componentes e aplicações à SOA. O SOA Composite Editor permite que os 
desenvolvedores criem novas aplicações com menor custo.  

• Descoberta e gerenciamento de assets simplificados. O sistema Oracle 
Enterprise Registry permite a reutilização dos serviços existentes.  
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• Análise de impacto e gerenciamento de alterações. O Enterprise Repository 
permite que as pessoas visualizem as interdependências e automatizem o fluxo de 
trabalho com gerenciamento e monitoramento unificados. Elas podem acessar e 
visualizar de maneira consistente o impacto de uma alteração a partir de qualquer 
lugar da organização e minimizar os riscos associados a essa alteração.  

• Desempenho e escalabilidade. O Oracle SOA Suite 11g é a plataforma de SOA de 
maior escalabilidade e com melhor desempenho do setor.  Ele foi implementado em 
milhares de sistemas de missão crítica no mundo todo.  

• Infraestrutura de serviços comuns. A infraestrutura comum de serviços oferece a 
opção de reduzir os containers de execução e otimiza a comunicação de dados entre 
as aplicações.  

• Processamento em tempo real e agilidade em tempo real. Um back-end de SOA 
pode se conectar com aplicações front-end que permitem que clientes e funcionários 
solicitem dados, façam pedidos e realizem outras funções com extrema velocidade e 
eficiência.  

SOA permite que as empresas combinem aplicações front-end padrão, como navegadores, 
com funções back-end de banco de dados e diversos serviços de middleware. A integração 
oferecida, com base em padrões, permite que os desenvolvedores unifiquem soluções fim a 
fim através de toda infraestrutura global. Os processos de negócios cotidianos são 
simplificados e podem ser gerenciados de maneira mais próxima. Depois que uma solução 
como o Oracle SOA Suite 11g é implementada, o valor para o negócio deixa de ser 
minimzadodevido a  sua arquitetura complexa, pois torna-se evidente para todos os que 
precisam usá-lo.  
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