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 Carta  
           ao leitor
Caro leitor, estamos enfatizando nesta edição o “braço 
tecnológico” do universo BPM, que é a orientação para 
serviços (SOA). 
 
É curioso como se observa que neste mundo de termos 
novos como BPMS e SOA, e que necessitam de uma 
reengenharia total na forma de pensar em sistemas, 
muitas áreas da TI ainda continuam com as mesmas 
práticas, muitas vezes ainda ignorando às exigências do 
negócio.  

Continuamos em nossa jornada apresentando este novo 
mundo não somente pelo ponto de vista do programa-
dor e das implementações, mas também como uma 
nova forma de pensar para atender as necessidades do 
negócio.

Ricardo de Castro, por exemplo, nos apresenta as princi-
pais idéias em torno da arquitetura SOA. 

Temos mais uma solução BPMS apresentada, desta vez 
a solução da gigante Oracle, apresentada pelo Vinícius 
Amaral e Jader da Costa. 

A mudança de paradigmas imposta pelo SOA foi o tema 
do artigo escrito por Valmir de Almeida. E não basta fo-
carmos em SOA apenas. Necessitamos de uma estrutu-
ra que comporte a implantação desta nova arquitetura, 
tema de meu artigo SOA e ESB. 

Ainda temos muitos artigos de qualidade na área de 
modelagem processos, com um usual time de peso 
expondo suas idéias para aqueles que desejam conhecer 
os fundamentos deste novo mundo.

Desejo a todos uma ótima leitura. 

Editor-Chefe

Glauco Reis  
(glauco@portalbpm.com.br)

Publicidade e comercial

   Valéria Pino Oliveira 
(valeria@portalbpm.com.br)

Jornalista responsável

Helena Terracin MTB 29.075 

Corpo Editorial

 Glauco Reis
Helio Pereira

 Ricardo Veríssimo

Participaram desta edição

Ricardo de Castro
Jader Costa

Vinicius Amaral
Ricardo Veríssimo

Luis Felipe
Valmir Antonio de Almeida

Glauco Reis

Preparação

PortalBPM
(preparacao@portalbpm.com.br)

Revisão 

Vera Lucia de Jesus Rosa Lopes

Diagramação e Arte

PortalBPM

(diagramacao@portalbpm.com.br)

Capa e ilustrações internas 

PortalBPM

Distribuição 
 Venda exclusiva pela Internet.

Impressão
HR Gráfica

A revista PortalBPM é uma  
publicação bimestral da Editora PortalBPM Ltda.
Av. Santa Catarina, 1396 - Sala 04  
São Paulo - SP - CEP 04378-100

O conteúdo dos artigos é de responsabilidade 
dos autores.
Os sotwares distribuídos com a revista via CD-
ROM e encartes são de propriedade e respon-
sabilidade de seus fabricantes, assim como o 
suporte aos direitos autorais.

PortalBPM é marca registrada da Editora 
PortalBPM Ltda. Glauco Reis 

 
glauco@portalbpm.com.br



5Portal BPM - www.portalbpm.com.br

 Espaço 

Modelagem de processos com BPMN
Organização : MasterIT 
Local : Espaço RIO - Av. Rio Branco, 81 - 18º andar. - Centro - Rio de Janeiro/RJ 
Data : 28 e 29 de Fevereiro de 2008 
Carga horária : 16 horas
http://www.masterit.com.br/

 Eventos

Introdução ao BPMN
Organização : PortalBPM 
Palestrante : Glauco Reis
Local : IMAM, Rua Loefgreen, 1400 - Vila Mariana - São Paulo 
Data : 20 e 21 de Março de 2008 
Horário : 19:00hs - 22:00hs 
http;//www.portalbpm.com.br

SOA e os benefícios de um ESB
Organização : PortalBPM 
Palestrante : Glauco Reis
Local : IMAM, Rua Loefgreen, 1400 - Vila Mariana - São Paulo 
Data : 03 de Março de 2008 
Carga horária : 4 horas 
http://www.portalbpm.com.br
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A Tecnologia da Informação vem 
evoluindo ao longo do tempo; por um lado 
viabilizando novas maneiras de tratar os 
negócios, por outro tentando dar suporte 
às mudanças constantes que acontecem 
no mercado. 

Muitas ondas tecnológicas aconteceram 
nos últimos vinte anos, o que possibilitou 
às empresas o uso da TI como apoio 
aos negócios. Porém, o que se verifica 
como resu l tado  é  uma sé r i e  de 
camadas tecnológicas que aumentaram 
consideravelmente as complicações 
quando se deseja evoluir os sistemas 
para acompanhar as mudanças dos 
negócios.

A internet abriu infinitas possibilidades 
em todas as áreas de negócio. Junto 
com a internet vieram os padrões 
de comunicação/Web Sevices, que 
começaram simplesmente trocando 
mensagens (SGML). Seguiu-se uma 
evolução que permit iu a troca de 
documentos (HTML). Hoje, a tecnologia 
permite a troca de informações (XML), ou 
seja, documentos são transmitidos junto 
com o descritivo do seu conteúdo. 

 

Por  
Ricardo de Castro

Ricardo de Castro Barbosa é sócio da SOA-
Savoir Faire (www.soa-savoirfaire.com.br), 
empresa dedicada a Educação, Treinamento 
e Consultoria em SOA

 Desmistificando o SOA
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Desmistificando o SOA 

Este último padrão (XML) permite que as em-
presas “quebrem” seus sistemas monolíticos (le-
gados, corporativos, etc.) em partes (serviços) de 
modo que seus Processos de Negócios funcionem 
através da composição destas partes, permitindo 
a re-utilização destes serviços. Desta forma, novos 
Processos de Negócio podem ser rapidamente 
suportados pela TI por meio de diferentes com-
posições desses serviços. A esta arquitetura de 
serviços dá-se o nome de SOA-Service Oriented 
Architecture.

As empresas que estão buscando projetos 
de SOA se enquadram nas que estão enfren-
tando morosidade por parte da TI em respon-
der às diversas solicitações das áreas de ne-
gócio, decorrentes das mudanças constantes 
que acontecem no mercado, notadamente os 
segmentos de Telecomunicações e Bancos.

No caso do seguimento de Telecomuni-
cações, o mercado brasileiro está altamente 
competitivo, o que leva as áreas de negócio 
a estar constantemente inovando suas ofer-
tas. Além disso, o seguimento experimentou 

recentes movimentos de fusões e aquisições. 
Os sistemas que foram herdados formaram 
uma “colcha de retalhos”  com diferentes 
tecnologias e muita redundância de funcio-
nalidades. 

No caso dos Bancos, também se notam as 
recentes fusões e aquisições que provocam 
os mesmos efeitos em seus sistemas. Particu-
larmente os Bancos Internacionais procuram 
evitar redundâncias em seus sistemas, além 
de buscar com que novas funcionalidades 
sejam usadas em todas as partes do mundo, 
evitando multiplicar os esforços em desenvol-
vimento de sistemas.

A grandes empresas internacionais já en-
tenderam os benefícios da adoção de SOA e 
criaram um consórcio, o SOA-Consortium, 
que tem como missão a disseminação do 
SOA entre as 1.000 maiores empresas do 
mundo. Outras entidades (W3C, OASIS), que 
já existem há algum tempo, estão apoiando 
a criação de padrões para a construção dessa 
arquitetura. 
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Os grandes “players” do mercado de TI 
– HP, IBM, SAP, BEA, ORACLE – também es-
tão se preparando para tornar seus sistemas 
compatíveis com essa arquitetura. 

Isto significa que, queiram ou não, 
os CIOs vão se deparar com SOA mais 
cedo ou mais tarde.

Apesar dos movimentos do mercado nes-
se sentido, o SOA ainda é confundido com 
tecnologia, quando na verdade é um conceito. 
A tecnologia é importante enquanto suporte 
a este conceito. Alguns dos grandes “players” 
e os potenciais clientes ainda não têm claro 
que SOA é um conceito.

O conceito SOA é fortemente baseado em 
Serviços. Um Processo de Negócios pode 
ser decomposto em uma série de Serviços, 
sendo que cada um destes Serviços executa 
uma parte do Processo. Um Serviço é, por-
tanto, uma Unidade Independente de Lógica. 
É um módulo de funcionalidade de Negócio 
(ou de Aplicação) com interfaces expostas, 
executado a partir de uma chamada de uma 
mensagem. 

Ainda não temos uma definição concisa de 
SOA. Entretanto podemos definir SOA através 
da declaração de seus Oito Princípios Básicos 
que são:

¥Serviços são REUTILIZÁVEIS 
 
Essa talvez seja a característica que mais 

comumente está associada a SOA. Quanto 
mais genérico o Serviço, maior a probabilidade 
de reutilização. Isso permite que a área de 
TI forneça respostas rápidas a novos reque-
rimentos das áreas de negócio da empresa, 
desde que esses Serviços sejam definidos em 
conjunto: TI e área de negócios. Fica claro que 
um Serviço não é propriedade de uma equipe 
de desenvolvimento. O Serviço passa a ser um 
ativo da empresa.

¥Serviços compartilham um 
      CONTRATO FORMAL

Todo serviço possui um “contrato” entre 
o requisitante e o provedor desse serviço. O 
“contrato” informa o que o Serviço faz e como 
se comunica (o que deve receber e o que deve 
entregar). Desnecessário dizer que a empresa 
deve definir seus padrões de descrição e que 
isto requer muita disciplina. 

¥Serviços possuem 
 BAIXO ACOPLAMENTO 

O acoplamento se refere a uma medida de 
dependência. Um baixo acoplamento significa 
que implementações específicas de um Serviço 
podem ser substituídas, modificadas e evolu-
ídas sem que os consumidores deste Serviço 
sintam qualquer descontinuidade. Fica claro 
que Serviços não devem expressar a lógica 
(regras) de negócio.

¥Serviços ABSTRAEM A LÓGICA 

Serviços são como “caixas pretas”, o que 
significa que a lógica não precisa, nem deve 
ser exposta, simplificando o contrato formal. 
Guardando os detalhes também permite que 
possamos modificar a lógica evoluindo-a ao 
longo do tempo sem comprometer as “obrigações” 
do Serviço publicadas em seu contrato 
formal.

¥Serviços são 
      CAPAZES DE SE COMPOR 

Separar um grande problema em vários 
pequenos não é uma novidade. Este mesmo 
princípio pode ser utilizado na construção dos 
Serviços. Assim, um Serviço pode “chamar” 
outro(s) para executar a sua tarefa. A composi-
ção também é uma forma de reutilização. 

 SOA
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¥Serviços são AUTÔNOMOS 

Autonomia significa a capacidade de se 
auto-governar. Um Serviço autônomo é aquele 
que independe de um elemento externo para 
executar sua lógica.

¥Serviços evitam 
      ALOCAÇÃO DE RECURSOS 
      por longos períodos 

Devido ao fato de que um Serviço será 
reutilizado, deve-se tomar o cuidado de não 
se criar muitas instâncias desse Serviço 
onerando a infra-estrutura. Isto significa que 
para um Serviço ter disponibilidade, ele deve 
evitar reter informações específicas a uma 
determinada atividade. 

¥Serviços devem possuir a 
      CAPACIDADE DE SEREM 
      DESCOBERTOS 

Um contrato formal bem descrito e padro-
nizado evita que novos requerimentos resul-
tem em Serviços redundantes. Além disso, 
a arquitetura deve prover mecanismos que 
facilitem o descobrimento dos Serviços através 
de Diretórios e Registros.

Essas características se relacionam de uma 
forma interdependente. Podemos deduzir 
várias frases que mostram essa interdepen-
dência, como por exemplo: 

 BAIXO ACOPLAMENTO promove a 
DISPONIBILIDADE.

 CONTRATO forma as bases para o 
DESCOBRIMENTO.

 DISPONIBILIDADE maximiza opor-
tunidades de REUTILIZAÇÃO.

 DESCOBRIMENTO fornece meios 
para promover REUTILIZAÇÃO.

 AUTONOMIA aumenta a DISPONI-
BILIDADE.

 BAIXO ACOPLAMENTO permite 
AUTONOMIA.

Muitas outras frases podem ser construídas 
para expressar essa interdependência.

Assim, a empresa que usa Serviços com 
as características descritas nesses Oito Prin-
cípios Básicos pode considerar que utiliza 
uma arquitetura orientada a Serviços.  Isso 
certamente servirá de base a algum modelo 
de maturidade que deve ser elaborado pelas 
organizações que suportam o SOA.

Outros elementos são importantes na ado-
ção do SOA:

TECNOLOGIA. Embora SOA, como já 
mencionamos, não seja tecnologia, ela é 
essencial para suportar qualquer iniciativa 
SOA. A tecnologia deve atender aos seguintes 
objetivos:

 Permitir que os Serviços operem 
de forma confiável e segura

 Promover a evolução da Arquite-
tura de TI

 Explorar os legados de forma a 
suportar SOA.

A tecnologia provavelmente será a área 
mais fácil de implementar.

POLÍTICAS e GOVERNANÇA. Devem ser 
utilizadas como ferramenta de comunicação 
entre usuário, desenvolvedores, arquitetos, 
analistas, podendo até incluir alguns forne-
cedores e clientes mais próximos. Políticas e 
Governança dirigem as ações para manter a 
conformidade. SOA não é uma implantação 
do tipo “Big Bang” como experimentamos nos 
ERP´s. A disciplina e os padrões devem ser 
rigorosamente adotados de forma a criar um 
ambiente SOA. 

MÉTRICAS SOA. Cada Serviço possuirá 
seu SLA, além de índices de utilização e 

Como vender BPM? - _______Desmistificando o SOA



10

conformidade. Embora o objetivo maior de 
uma adoção SOA seja o de promover agilida-
de aos negócios, não podemos esquecer do 
ROI, que também deve ser acompanhado.

MODELO ORGANIZACIONAL e CULTU-
RAL. A adoção de SOA implica em muitas 
questões que a empresa deve se preparar 
para tratar, tais como responder a algumas 
perguntas: 

 A quem pertence um determinado 
Serviço? 

 Quem pode requisitar/executar uma 
mudança em um Serviço? 

 Quem paga o desenvolvimento de um 
Serviço? 

Estas e muitas outras perguntas nos 
mostram que as questões organizacionais 
e culturais devem ser consideradas durante 
uma iniciativa SOA.

 SOA

Portal BPM - www.portalbpm.com.br

 Conclusão 

Diante de tantas considerações, 
fica claro que o caminho recomen-
dado para empresas que pretendem 
iniciar um projeto SOA deve ser 
o de prover, como passo inicial, a 
Educação/Treinamento de modo a 
difundir estes conceitos de maneira 
uniforme. 

Não podemos esquecer que pro-
jetos para levar uma empresa à 
adoção de práticas que viabilizem 
essa arquitetura são longos e con-
somem muitos recursos. Portanto, 
projetos desta natureza exigem 
que a empresa adote metodologias 
comprovadas de Gestão de Pro-
jetos que garantam um resultado 
positivo.
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 ̈A solução BPMS da 
   Oracle

Vinicius Amaral
Vinicius Amaral é Diretor de Negócios e Tecnologia da iProcess. 
Atuando há 10 anos nas áreas de BPM, Workflow e ECM/GED, Vinícius 
Amaral é um dos pioneiros nestas tecnologias no Brasil. 
Bacharel e Mestre em Ciência da Computação pela UFRGS e MBA em 
Marketing pela ESPM, é professor do MBA em Administração da Tec-
nologia da Informação da Unisinos (Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos) e instrutor do INSADI (Instituto Avançado de Desenvolvimento 
Intelectual). É Country Chair no Brasil da Workflow Management Coalition, 
a mais importante entidade mundial nas áreas de BPM e Workflow.

Jader Costa

Analista de Tecnologia e Coordenador de 
Pré-Vendas da iProcess. Formado em Adminis-
tração de Empresas, com ênfase em Analise 
de Sistemas na PUCRS, tem MBA em Gestão 
Estratégica de T.I. na FGV. Atua diretamente 
na proposta de soluções de BPM e ECM para 
os clientes. 

O presente artigo busca oferecer ao leitor uma visão 
geral da plataforma de BPM da Oracle, apresentando 
a sua arquitetura, componentes e principais recursos. 
Em particular, focaremos como os componentes dessa 
plataforma se harmonizam para permitir a execução de 
ciclos completos de BPM.
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A solução BPMS da Oracle 

Oracle e o Ciclo Completo de 
BPM

Estrategicamente, seja pela evolução de 
suas ferramentas, aquisições ou parcerias, 
a Oracle conseguiu criar uma oferta que 
cobre todas as etapas do ciclo de BPM. 
Se considerarmos as etapas principais, 
como mapeamento, redesenho, execução 
e monitoramento de um processo, o Oracle 
BPA Suite (Business Process Analysis Suíte), 
o Oracle BPEL Process Manager e o Oracle 
BAM (Business Activity Monitoring) colocam 
a Oracle como um fornecedor de solução para 
cada etapa do Ciclo de BPM.

A plataforma Oracle para BPM está inserida 
em uma plataforma maior, denominada  
Oracle Fusion Middleware, que congrega 
todos os recursos de camada de aplicação 
oferecidos pela Oracle. 

Em particular, a plataforma de BPM é 
nativamente integrada à plataforma SOA 
da Oracle, composta por produtos tais como 
Oracle Enterprise Service Bus, Oracle Web 
Services Manager, Oracle Business Rules 
e Oracle Service Registry. Dessa forma, a 
plataforma permite o uso integrado entre 
BPM e SOA, alinhado aos princípios que 
delineamos no artigo da edição passada da 
PortalBPM.

Modelagem dos Processos

Certamente um dos mais importantes 
movimentos recentes na indústria de BPM 
foi o acordo de OEM celebrado entre a IDS 
Scheer, fabricante do produto ARIS e a 
Oracle. Com esse acordo, a Oracle conseguiu 
acrescentar à sua plataforma dois recursos 
importantíssimos: primeiro, permitir cobrir o 
tão comentado gap entre a modelagem dos 
processos de negócio e a geração dos códigos 
para execução desses processos. Em segundo 
lugar, agregou ao seu ferramental uma 
metodologia consagrada para modelagem e 
redesenho de processos de negócio. 

Com o Oracle BPA (ou seja, a versão do 
ARIS integrada pela Oracle a sua família), 
torna-se possível realizar um verdadeiro 
drill-down de processos, navegando do mais 
alto nível estratégico até o processo sendo 
executado com a participação do usuário 
final e monitorado pelos gestores.
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¨ Ferramental

A aproximação entre os analistas 
de negócio e a área de TI é reflexo de 
uma evolução tanto na ferramenta de 
modelagem quanto na IDE utilizada pelos 
analistas de tecnologia e desenvolvedores. 
O Oracle BPA e o Oracle JDeveloper 
(ferramenta onde o processo é modelado 
para execução na linguagem BPEL), 
ut i l izam um mesmo repositór io de 
processos, podendo compartilhar os 
modelos, permitindo um entendimento 
entre as duas partes e suas diferentes 
formas de trabalho.

A partir do modelo de negócios gerado, 
o Oracle BPA permite a geração do código 
BPEL, apresentado em forma de um Blue 
Print, que é uma versão do processo no 
qual são refletidas tanto as modificações 
realizadas em nível de negócio no modelo, 
quanto às realizadas pela área de TI. 
Assim o modelo se mantém atualizado, 
permitindo também uma metodologia de 
trabalho compartilhado.

Por meio da modelagem, os analistas 
de negócio podem também definir KPI’s, 
simular e ajustar o processo para que 
o mesmo seja executado de forma 
mais otimizada, trazendo um benefício 
instantâneo para a organização.

¥Extensões

A Oracle gerou extensões para o padrão 
BPEL em seu produto Oracle BPEL Process 
Manager, para executar processos com 
interações humanas e utilização de motores 
de regras, de forma a contemplar essa 
necessidade real dos projetos de BPM. 
A idéia do motor de regras é prover um 
serviço, em que as regras de negócio são 
armazenadas e gerenciadas separadamente 
do fluxo de execução do processo. Assim, 
essas mesmas regras podem ser utilizadas 
para diversos tipos de sistemas, além dos 
processos automatizados.

Chamada para o Oracle Business 
Rules modelada no BPA
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A solução BPMS da Oracle

As atividades humanas e chamadas 
para o Oracle Business Rules (motor de 
regras da Oracle) também são modeladas 
no Oracle BPA e exportadas para execução, 
da mesma forma que as demais atividades 
do processo.

Task modelada no Oracle BPA

¥Execução dos processos

 O modelo executável gerado pelo 
Oracle BPA é bastante avançado nas 
questões que tangem ao padrão BPEL. 
O desenvolvedor cria um novo projeto 
no JDeveloper, conecta ao repositório de 
modelos e gera um novo projeto BPEL a 
partir do Blue Print. 

Além da forma gráfica, o desenvolvedor 
pode visualizar e editar o processo BPEL a 
partir do seu código fonte em uma visão 
do tipo Source.

Com o processo BPEL em mãos, os 
responsáveis na área de TI precisam 
apenas preocupar-se com os ajustes 
necessários para garantir as integrações 
propostas — dados de conexão com bancos 
de dados, endereços de web service — e 
com a integridade dos dados que trafegam 
no processo — transformações de dados, 
ajustes em variáveis. 

Um elemento muito importante que 
efetiva a relação entre a modelagem e o 
monitoramento dos processos, ou seja, o 
componente que extrai do processo em 
execução as informações de interesse 
gerencial e estratégico, aqui é chamado 
de sensor.

Os KPI`s (indicadores de desempenho 
do processo) definidos pelos analistas de 
negócio são representados pelos sensores 
durante a execução dos processos. Os 
sensores podem ser configurados pelos 
desenvolvedores nas atividades que 
compõem o processo.

 Quanto às interações dos usuários 
com os processos, a Oracle oferece 
uma aplicação de worklist (aplicação 
para gestão das tarefas geradas pelos 
workflows do Oracle BPEL). Esta worklist 
funciona de forma isolada ou integrada 
às ferramentas de portal por meio de 
portlets (componentes utilizados para 
acoplar aplicações a ferramentas de 
portal). Além disso, a Oracle disponibiliza 
um framework com uma API de serviços, 
que possibilita o desenvolvimento de 
aplicações customizadas para essas 
funções.

Worklist Oracle

¥Monitoramento dos processos

 Contemplando os conceitos de 
monitoramento do BPM, a Oracle oferece 
em sua suíte o Oracle Business Active 
Monitoring (BAM). 



¥ Ferramental
Essa ferramenta permite a visualização, 

em tempo real, dos dados gerados 
pela execução dos processos e demais 
recursos da organização. A utilização 
do BAM é infinitamente ampla, porém 
no que tange a processos, a ferramenta 
permite a identificação, com antecipação 
de eventos relevantes para o negócio da 
organização orientada a processos. Por 
meio de cockpits configuráveis por área e 
processos de interesse, cada gestor pode 
monitorar os processos e recursos sob sua 
responsabilidade. 

Podem ser configurados alarmes (e-
mail, SMS, lista de trabalho) automáticos 
relacionados à SLA’s, por exemplo. Ainda, 
o BAM pode ser configurado de forma a 
possibilitar ao gestor, a partir dos cockpits, 
disparar processos de contingência e 
navegação entre os dados históricos dos 
processos.

O BAM obtém os dados dos processos, 
em tempo real, por meio dos sensores 
implantados no processo BPEL.

¥Fechamento do Ciclo

Com os dados obtidos no BAM, 
os gestores podem avaliar possíveis 
modificações nos processos, executar 
novamente a simulação dos processos 
e disponibilizá-los novamente, de forma 
otimizada. Dessa forma, reinicia-se o 
ciclo de BPM, facilitando a melhoria 
contínua dos processos.
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Hoje vejo muita, muita, mas muita confusão entre 
profissionais, muitos até bons profissionais, no que 
tange a BPM e UML. Alguns confundem sistemas, 
aplicativos, linguagens e metodologias. A idéia neste 
artigo é mostrar um pouco das diferenças entre 
estes, focando em BPM e UML com objetivo de 
desenvolvimento de aplicações.



 Definições 

Pode parecer exagero, mas é só um mé-
todo. Quando modelamos uma proposta de 
sistema, sempre é interessante dicionarizar 
as palavras que são usadas, para que todos 
da equipe tenham o mesmo entendimento do 
que está sendo modelado, desenvolvido ou até 
mesmo discutido; uma pequena prática que 
ajuda a resolver muitos desentendimentos. 
Seguindo o mesmo padrão, antes de iniciar o 
artigo vou catalogar algumas palavras.

Sistema – Conjunto de elementos entre 
os quais exista alguma relação.

Linguagem de Programação – Conjunto 
de instruções ou regras de posição e enca-
deamento, por meio do qual se representam 
ações executáveis por um computador. 

Metodologias – Conjunto de métodos, 
regras e postulados utilizados em determinada 
disciplina e sua aplicação.

Métodos – Procedimento ou organização 
que conduz a certo resultado.  

Aplicativo – Programa destinado a auxiliar 
o usuário em determinada atividade (sistema 
de software).  

UML (Unified Modeling Language)

Vamos deixar bem claro, UML (Linguagem 
Padronizada de Modelagem) é uma linguagem 
Visual para modelar sistemas orientados a 
objetos, não é um aplicativo e sim uma lin-
guagem para modelar sistemas que podem 
ou não ser usados em um aplicativo.

A linguagem UML surgiu logo após a 
maturidade da orientação a objeto. Antes a 
modelagem estruturada era mais utilizada e 
ainda é muito utilizada. Existem ainda muitos 
sistemas estruturais, pois, sistemas orienta-
dos a objetos em sua totalidade são difíceis 
de serem desenvolvidos e necessitam de um 
nível de abstração alto e foi exatamente neste 
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ponto que a linguagem de UML veio ajudar.

Não vou me aprofundar no assunto 
orientação a objetos, pois isso é para um livro 
ou para outro artigo.

Um projeto que envolva a linguagem UML, 
envolve a criação de vários documentos cha-
mados Artefatos de Software, ou simplesmente 
artefatos. São eles que compõem a visão do 
sistema. Os artefatos gráficos seguem padrões 
visuais que seguem uma notação visual. Assim 
são formados os Diagramas UML, que podem 
ser vários para construir modelos de várias 
perspectivas do sistema.

  Visões de Sistema de   
      Software

Já aconteceu algumas vezes, e não foram 
poucas, de ser questionado, em entrevistas em 
fábricas de software, sobre em que ferramenta 
aprendi a modelar UML ou BPM. Não se aprende 
a modelar em ferramenta ou lógica de progra-
mação com a ferramenta A ou B. Você aprende a 
manusear a ferramenta A ou B; ela lhe serve de 
apóio, mas a lógica e as regras de negócio você 
aprende com métodos que ensinam como pro-
gramar ou como levantar as regras de negócio. 

Já que estaremos abordando o assunto com 
foco em desenvolvimento de aplicativos, a figura 
a seguir apresenta as visões de um sistema de 
software.

 
Visão de Caso de Uso – Faz a descrição 

do sistema de software através da visão 
externa e das várias relações com agentes 
externos ao sistema. Essa visão costuma ser 
na prática a primeira a ser criada e a partir 
dela nascem outras visões do sistema.



Visão de Projeto – Apresenta 
características do sistema de software que 
suportam a parte estrutural e comporta-
mental das funções externas do sistema.

Visão da Implementação – Abrange as 
questões relacionadas às versões e módu-
los (componentes) e sistemas relacionados 
(subsistemas) do sistema.

Visão de Implantação – Apresenta a 
distribuição física do sistema de software, 
seus subsistemas e tudo relacionado ao 
funcionamento entre essas partes.

Visão de Processo – Esta visão enfatiza 
as características de concorrência, sincroniza-
ção e desempenho do sistema.

Processo de desenvolvimento 
de sotware

Desenvolver software é uma atividade 
complexa e dinâmica. Existem diversos fa-
tores a serem analisados. Diversas etapas 
devem ser levadas em conta no desenvol-
vimento de sistemas e dentre elas podem 
citar algumas:

Levantar requisitos – A atividade de 
levantamento de requisitos tem como 
objetivo principal fazer com que o usuário 
e o desenvolvedor tenham a mesma visão 
do problema a ser resolvido. Também será 
necessário, junto ao cliente, levantar os 
requisitos dos futuros usuários do sistema 
de software a ser desenvolvido

Análise ou Engenharia de Requisitos 
– Analisar é dividir em partes e estudar 
como as parte se relacionam com o objetivo 
de entender o funcionamento do todo. A 
preocupação da Análise é a preocupação 
de como a solução será realizada e não a 
maneira como será realizada, ou seja, não 
existe preocupação sobre que tecnologia 
será utilizada no desenvolvimento da solução, 
e sim como será a solução

Projeto – Nesta fase é determinado  
“como” o sistema funcionará para atender 
aos requisitos levantados anteriormente. 
Ela considera o ambiente onde o sistema 
de software irá funcionar, tanto físico como 
lógico. Também são incluídas as restrições 
tecnológicas. Logo, aqui sim são definidas 
as ferramentas e linguagens que serão 
usadas na próxima fase do projeto

Implementação – Aqui começa a 
codificação do sistema de software, ou 
seja, passamos do descritivo para código 
executável, através de uma ou mais 
linguagens de programação e aplicativos 
(ferramentas de desenvolvimento). Nessa 
fase também podem ser usados frameworks, 
SOA, classes e bibliotecas para agilizar o 
trabalho

Testes – Aqui são realizados os testes 
para verificação do sistema desenvolvido ou 
partes dele, levando em conta o projetado. 
Erros são identif icados, integrações 
de partes são realizadas e podem ser 
incrementados novos requisitos no projeto 
inicial (melhorias)

Implantação – Nesta fase o sistema 
é armazenado, distribuído e instalado 
no ambiente do usuário. Os manuais são 
escritos; os arquivos carregados; os dados 
são importados e os usuários são treinados 
para utilizar os sistemas. Aqui geralmente 
acontecem as migrações e importação de 
dados pré existentes.

BPM e UML
BPM é o gerenciamento de processos 

de negócios, enquanto UML é uma 
linguagem de modelagem de requisitos 
para o desenvolvimento de sistemas de 
software.

Apesar de o BPM ser modelado através 
de BPMN (Notações de BPM) e do uso de 
ferramentas específicas para modelagem 
de processos de negócios, como ARIS 
Toolset, ARPO, Websphere, Visio e outras, 
BPM e UML são coisas distintas. UML é uma 
ferramenta para modelar a visão externa 
de uma necessidade de desenvolvimento. 
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Já BPM é o Gerenciamento dos Processos 
de Negócios que são levantados e mapeados 
para melhor conhecimento dos processos 
envolvidos na realização de algo ou alguma 
coisa para que, de posse dos macros 
processos, processos, subprocessos, 
tarefas ou rotinas, desenhar o estado atual 
(as is) e as possíveis melhorias futuras 
(to be).

Ah! Mas, se ao levantar requisitos 
e modelar os diagramas UML e assim 
desenvolver o sistema, testar e tudo mais, 
para que preciso mapear processos de 
negócios?

Vou responder com outras duas 
perguntas aos leitores.

Por que crescem tanto as vagas de 
analistas de processos ou analistas de 
negócios nas fábricas de software? 

Por que o mercado pede tanto 
por profissionais especializados em 
Gerência de Projeto?

Minhas respostas. 

1º - Porque analistas de processos, 
por meio de técnicas e métodos de 
levantamento de processos, encontram os 
erros nos processos de negócios, ou seja, 
aquilo que é feito de forma convencional 
e que é foco do desenvolvimento de 
um sistema. Sem esse levantamento, 
é potencial a possibilidade de serem 
levantados os requisitos sobre um processo 
que na forma convencional já era executado 
de forma ineficaz ou ineficiente.

Já vivi a experiência, ao prestar 
consultoria em empresa de grande porte 
do mercado varejista, na qual sistemas 
de software foram desenvolvidos através 
de requisitos levantados com base em 
processos que não funcionavam da forma 
convencional. O sistema de software 
resultante foi algo que não funcionava de 
forma eficiente. Isso gerava um prejuízo 
enorme tanto para empresa contratante 
quanto para empresa desenvolvedora. Os 
custos são, no mínimo, duplicados, por 
conta de ter que reavaliar e refazer parte, 
senão partes do sistema de software.

2º - Gerenciar Projetos é garantir que 
os objetivos sejam atingidos da melhor 
forma, ao menor custo e no menor tempo 
possíveis, valendo-se de conhecimentos, 
habilidades, ferramentas e atividades do 
projeto. 

As atividades e como elas serão 
iniciadas, planejadas, executadas, 
monitoradas e controladas é que vão 
definir o sucesso ou o fracasso de um 
projeto. Mas o que são atividades e o 
que define como melhor realizá-las? 
Não seriam os processos envolvidos 
na sua real ização? Sim. Em BPM, 
levantamos, desenhamos, analisamos, 
redesenhamos, implementamos as 
melhorias, gerenciamos, avaliamos e 
tudo, ciclicamente. Resumindo, é isso!

Então, eu considero que gerenciar 
projetos é uma forma de gerenciar os 
processos inclusos em um projeto.

Logo,  UML é uma l inguagem e 
modelagem de sistemas. É uma técnica, 
um método que pode e deve se valer 
de BPM para melhoria do resultado do 
levantamento de requisitos.

Princípios de Modelagem ajustadas 
ao Desenvolvimento de Sistemas

A Mode lagem independente da 
linguagem a ser utilizada. Seguem alguns 
princípios:

Aderência – O quanto mais próximo 
da realidade está o seu modelo. Técnicas 
de levantamentos, validação dos modelos 
e simulações podem ser usadas para 
aumentar a aderência;

Relevância – Cada objeto que é 
modelado deve trazer um significado 
para o desenvolvimento dos sistemas de 
software. Essa análise do que é ou não 
relevante para o sistema é importante e 
deve ser muito bem validada e avaliada 
para não gerarem equívocos;
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Custo x Benefícios – Deve ser 
avaliado o custo que terá o objeto do 
desenvolvimento e sua utilidade. Le-
vantar custos e prazos é um ponto que 
costuma ser problemático nas fábricas 
de software. Custos mal levantados po-
dem levar uma empresa à falência.

Clareza – Esse princípio é um dos 
mais importantes quando lidamos com 
linguagens visuais. Apesar de uma ima-
gem valer mais que mil palavras, em 
modelagem a coisa não pode ter esse 
entendimento, pois o modelo serve 
como base  unificada de entendimento 
para equipe de desenvolvimento.

Comparabilidade – A comparação 
entre processos diferentes é necessá-
ria, pois é importante a aplicação do 
mesmo método em diferentes lingua-
gens. Logo, a importância de notações 
é imensa!

Métodos de abordagem

Fazer uma reunião de inicial com a Di-
retoria, Gerência, ou seja, os stackholders 
(interessados) do projeto, para entender os 
macro processos da organização pode ser 
de grande valia e também para ter o enten-
dimento sobre qual método de abordagem 
utilizar. Veja abaixo os métodos de aborda-
gem dos processos que serão modelados.

Abordagem pode ser realizada de cima 
para baixo, ou seja, dos níveis mais altos na 
hierarquia dos processos ou responsáveis 
por ele, para os níveis mais baixos. Ou dos 
níveis mais baixos, para os mais altos. Ou 
ainda a junção de ambos. 

Imagine que será desenvolvido um 
sistema para check-list de produção (chão 
de fábrica). Talvez seja melhor usar o 
método de baixo para cima. Já se for 
desenvolver um sistema para controle de 
compras, pode ser melhor começar de cima 
para baixo. Cada caso é um caso e uma 
boa reunião com o demandante do sistema 
de software e com sua equipe pode ser de 
boa valia para decisão da abordagem a 
ser usada.

Entrevistas de levantamento são 
importantes e requerem grande experiência, 
pois, apesar de parecerem simples, em 
algumas situações, não são. É preciso 
habilidade de entendimento para ter 
a percepção de perceber, quando o 
entrevistado está apresentando o processo 
da forma como acontece, como ele deveria 
realizar, como realiza o processo ou como  
gostaria que fosse realizado. Por isso, 
nesse ponto é necessário coletar os dados, 
depois estruturá-los, mapear os processos, 
documentar e realizar a integração junto 
aos entrevistados para feedback.

Portal BPM - www.portalbpm.com.br22

 BPM x UML 



23Portal BPM - www.portalbpm.com.br

Entrevistas de validação também são 
importantes para aumentar a aderência 
do modelo à realidade desejada pelo 
demandante. Podem ser realizadas de 
diversas maneiras. Se existem entrevistados 
de um mesmo setor que têm visões 
completamente diferentes do processo ou 
estão concorrendo entre si, por motivos de 
relacionamento no trabalho, é interessante 
separar ambos no momento da validação, 
pois, senão não haverá consenso e 
produtividade. Aqui vale a experiência do 
profissional que realiza as entrevista, para, 
de forma sucinta e sem interferir no que 
não lhe diz respeito, validar o processo e 
deixar que ambos fiquem satisfeitos e o 
processo seja eficiente e objetivo.

  Conclusão 
Modelar sistemas é uma tarefa importante 

para o desenvolvimento de sistemas 
e existem vários métodos, técnicas, 
linguagens e aplicativos para realizar 
com eficiência e eficácia a modelagem.  A 
melhor linguagem e o melhor método é 
sempre aquele que atende à necessidade 
do sistema de software a ser desenvolvido. 
Assim como o melhor negócio é aquele 
no qual todo mundo ganha. A melhor 
modelagem é aquela que satisfaz da melhor 
forma possível o programador, o analista 
de processos, o analista de sistemas e 
principalmente consiga traduzir o processo 
correto a ser desenvolvido para satisfação 
do demandante.
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Uma empresa com milhões de clientes possui diversos 
sistemas, controles e mecanismos de registro de 
chamados no seu call center, mas, ainda assim, não é 
vista como um exemplo de atendimento pelo mercado. 
Seus sistemas nasceram motivados por urgências que 
atendiam interesses de unidades de negócio distintas, sem 
uma visão de arquitetura corporativa.  Uma administração 
pró-ativa dos problemas enfrentados por seus clientes é 
praticamente impossível. 



Esse é um real e clássico exemplo de 
necessidade imediata de controles consoli-
dados e mecanismos pró-ativos de gestão 
de processos de negócios. O artigo a seguir 
descreve os principais pontos e características 
de uma solução de monitoramento de proces-
sos, um dos principais benefícios de negócio 
que uma arquitetura BPM pode prover a uma 
organização.

Objetivos de uma solução de 
monitoramento

Ilustrei acima um exemplo de um cenário 
de call center. De forma análoga, poderiamos 
citar uma situação onde gerentes de vendas 
querem saber, por exemplo, como andam as 
vendas Brasil afora, quanto falta para fechar 
a meta estipulada para uma determinada 
regional e onde estão os principais gargalos 
nos seus processos de vendas e, a partir de 
controles que mostram a tendência de um 
mercado consumidor, identificar oportunida-
des de negócio que levem a uma estratégia 
para revisão de processos para atender a um 
perfil específico ou o lançamento de um novo 
produto. Enfim, controles que, em última 
análise, levem a empresa a tornar-se especial, 
inovadora no seu mercado.

De forma resumida, podemos listar os prin-
cipais objetivos de negócio de uma solução de 
monitoramento de processos:

Entendimento da execução e per-
formance dos processos de negócio

Acompanhamento de medições 
e controles de acordos de níveis de 
serviço (SLAs)

Melhoria na agilidade do processo 
através de tomada de ações automá-
ticas

Analise consolidada da execução 
de processos de negócios que apóiem 
decisões pró-ativas de revisões de 
processos
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Ponto de entrada e saída 
de um projeto BPM/SOA

Pode-se considerar que uma solução 
completa de BPM envolve as seguintes 
etapas: (Re)Desenho, Implementação, 
Execução  e  Mon i t o ramento .  Não 
necessariamente, projetos de BPM devem 
iniciar por uma etapa de desenho ou 
modelagem. Podem acontecer situações 
em que o processo está bem definido, 
implementado e executado por sistemas 
proprietários como, por exemplo, um ERP 
integrado com outros sistemas legados.  A 
“dor” da empresa, motivo que a levou a 
uma solução inicial de BPM, pode estar na 
falta de monitoramento de um processo 
já existente e em execução.

A base de tudo: Eventos

Para entendermos o conceito fundamental 
de uma solução de monitoramento, 
falamos agora na definição de um evento. 
Um evento pode ser entendido como uma 
ocorrência de log, tracing, gerenciamento 
de aplicação e/ou evento de negócio que 
encapsula dados num formato consistente 
para tratamento por outros sistemas (com 
isso, sendo base para os conceitos de 
autonomic computing). 

Um exemplo de especificação de eventos 
é o formato CBE (Common Base Event). 
A IBM e a Cisco, em outubro de 2003, 
anunciaram este formato como um padrão 
facilitador de troca de informações de logs 
e tracing entre sistemas heterogêneos. 

Este formato, descrito em XML (seu 
schema é def inido em http://xml.
coverpages.org/CBE-SchemaV20.html), 
informa a quem o consumir, informações 
relevantes do estado da aplicação que 
disparou o evento. 

Informações do serviço que originou o 
evento, severidade, número de ocorrências 
daquele evento além de extensões 
que descrevem mais a ocorrência são 
exemplos de dados que podem surgir em 
um CBE.
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O link http://www.ibm.com/developerworks/
autonomic/library/ac-cbe1/ descreve, com mais 
detalhes, o que é o CBE, seu formato e ainda 
leva a outros endereços com a especificação 
formal.

Os eventos de negócio no con-
texto de um processo

Entendida a idéia inicial de um evento, va-
mos repassar esta definição para o mundo dos 
processos de negócios. 

Imaginando um processo como uma série 
de atividades encadeadas, temos que imaginar 
os eventos ocorrendo em diferentes etapas 
dentro de uma atividade. Por exemplo, ao se 
invocar um determinado serviço, pelo menos 
dois eventos poderiam acontecer: um no início 
da atividade e outro no término da atividade. 
Se um processo contém várias atividades em 
cadeia, pode-se, então, prever que diversos 
eventos podem ser identificados e capturados 
por cada instância de execução.

 
Se pensarmos agora que, em um projeto, 

precisamos saber o tempo médio de execução 
de um processo, bastará capturarmos o primei-
ro evento do processo (ex: start da primeira 
atividade) e o último evento (ex: exit da última 
atividade). A ligação de um “cronômetro” en-
tre o primeiro evento e o último nos mostrará 
em quanto tempo o processo foi concluído. Se 
criarmos uma média de tempo de execução, po-
demos colocar este valor médio sob um critério 
de KPI e, com isso, avaliar seu desempenho. 

O raciocínio do analista de TI, responsável 
pela construção dos indicadores a serem exi-
bidos no painel, deve ser idêntico ao exemplo 
colocado acima.  Supondo uma camada de 
coreografia de serviços que permeia uma série 
de sistemas e pessoas, a lógica para monta-
gem das métricas e indicadores fica restrita a 
variáveis exibidas nesta coreografia. Se não 
há esta camada, será de responsabilidade dos 
desenvolvedores e analistas dos sistemas le-
gados a geração de logs e/ou eventos relevan-
tes na execução de seus sistemas. Esses logs 
serão as informações iniciais e fundamentais 
para o responsável pela definição técnica das 
métricas, KPIs e tudo mais previsto no painel 

de monitoramento.

O que uma solução de monito-
ramento pode prover

São inúmeras as funcionalidades que po-
demos imaginar para uma solução de moni-
toramento. Pensando na solução como um 
framework aberto, possível de se implementar 
praticamente qualquer controle em um proces-
so de negócio, vamos procurar listar o que uma 
solução de monitoramento de processos deve 
prover, de forma gráfica e amigável:

Monitoramento “durante o 
vôo” 

O painel de monitoramento deve prover infor-
mações das instâncias (ativas e/ou concluídas) 
de todos os processos controlados. 

Tomada de ações 

A partir de um painel operacional de moni-
toramento é possível prover opções de ações 
automáticas ou manuais para invocação de 
tratamentos de exceção ou contingência. Por 
exemplo, se um gestor do processo percebe uma 
parada numa instância (por exemplo, alguém que 
não executou ainda uma atividade humana), ele 
pode envolver uma terceira pessoa e/ou invocar 
uma ação alternativa (normalmente prevista no 
desenho do processo);

Detecção de situações de anor-
malidade, exceção ou contingên-
cia 

Assim como um gestor de processos pode in-
terferir na execução dos mesmos, procedimentos 
automáticos podem ser invocados no caso da 
identificação de uma situação de anormalidade. 
Por exemplo, um processo controlado e medido 
por SLAs pode ter um tratamento automático de 
contingência quando o tempo total do processo 
atingir 70% do tempo previsto em contrato;
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Análise consolidada

A solução de monitoramento deve ser 
capaz de consolidar as execuções dos 
processos para apresentação através de 
gráficos, possibilitando o detalhamento 
(drill-down) de dados para análise de 
tendências. Neste caso, ferramentas de 
Business Intelligence podem ser úteis e 
simplificar o desenvolvimento;

Indicadores de performance 
(KPIs)

Esse, com certeza, é o principal 
r e q u e r i m e n t o  d e  u m  p a i n e l  d e 
monitoramento de processos de negócios. 
A solução deve mostrar, a partir das 
instâncias executadas, indicadores 
gráficos de desempenho com faixas 
consideradas ótimas, razoáveis ou ruins, 
por exemplo;

Comparação de resultados 
real x simulado

Imaginando que uma solução de 
monitoramento pode estar inserida no 
contexto de um ciclo completo de BPM 
(da modelagem à monitoração), tal 
solução deve prover funcionalidades 
de exportação de resultados reais para 
futura comparação com dados simulados 
(ainda em tempo de análise). Isso será 
de grande valia para a melhoria contínua 
de um processo;

Considerações e pontos de 
atenção em um projeto

Um ponto  mui to  re forçado por 
especialistas em arquitetura orientada 
a serviço é o envolvimento das áreas de 
negócio em todas as principais fases de 
uma iniciativa BPM/SOA na empresa. 

A implementação de um painel de 
monitoramento não será muito diferente. 
Projetos de monitoramento de processos 
envolvem, fundamentalmente, processos 
descritos pela área de negócios (usualmente, 
em ferramentas de modelagem BPMN) e 
indicadores de performance “ao alcance 
da mão” requeridos por gestores.

Nós de TI, como responsáveis pelos 
cálculos das métricas para implementação 
dos indicadores, faremos, tão somente, 
tais medições em cima do processo já 
desenvolvido. 

Se as iniciativas de BPM na organização 
já consideraram o uso de uma camada de 
coreografia BPEL, excelente! A preparação 
do ambiente de monitoramento será uma 
derivação do que já estará sendo tratado 
pelo BPEL. O esforço será apontar nas 
atividades descritas no processo onde 
ocorrem os eventos relevantes e os 
cálculo/métricas que devem ser criados 
a partir dos eventos capturados. 

No cenário em que ainda não há uma 
camada de coreografia e um barramento 
de serviços bem definido, o grande sucesso 
do projeto estará na capacidade dos 
sistemas legados gerarem informações 
que poderão ser mapeadas como eventos 
de negócios. Uma vez bem estabelecido 
este mapeamento (ou seja, de logs ou 
traces gerados pelo sistema origem 
para eventos de negócios), o processo 
de construção do painel será similar ao 
modelo com BPEL. 

Conclusões
Soluções de moni toramento de 

processos costumam encantar e encher 
de expectativas os gestores das áreas 
de negócio da empresa. A possibilidade 
de ter, ao alcance da mão, resultados 
operacionais e consolidados apontando 
tendências de mercados mostra a muitos 
o valor agregado de uma solução como 
essa e, normalmente, estes gestores 
serão os grandes patrocinadores de um 
projeto desta natureza. 

Ainda que seu projeto comece com 
a implementação de um painel de 
monitoramento, a partir de resultados e/ou 
logs de sistemas em produção, monte seu 
projeto com todas as etapas de um BPM, 
tendo sempre uma arquitetura orientada 
a serviços em vista. Naturalmente, 
as próximas ondas desta iniciativa 
passarão por redesenho de processos 
e implementação de uma camada de 
coreografia.

 Monitoramento de processos - Quem não precisa disto ?
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 Mudando paradigmas com 
a Arquitetura Orientada a 
Serviços (SOA)

Podemos tranqüilamente dizer que, em função da variedade dos 
tipos de hardware, métodos de desenvolvimento e linguagens de 
programação os profissionais da Tecnologia da Informação estão  
em constante crise de gerações. Também é desnecessário relembrar 
a histórica queixa de que a Tecnologia da Informação não apóia ou 
está alinhada aos processos de Negócios.

Em face desses desafios, novas propostas arquiteturas computacionais 
e métodos de desenvolvimento de soluções de negócios baseados 
no uso de softwares são apresentadas, dentre essas soluções 
destacamos a Arquitetura Orientada a Serviços (SOA)

A adoção da arquitetura SOA requer uma mudança na forma de 
desenvolvimento de softwares, do tradicional OLTP/ OLAP para o uso 
efetivo  Web-Services dentro de processos de negócios.

Neste artigo, destacamos que limitações técnicas e principalmente  
metodologias de construção de Softwares, durante décadas, 
moldaram a forma de pensar de inúmeros profissionais de IT,   
gerando paradigmas de desenvolvimento que,  em alguns casos, são 
conflitantes com o modelo de Arquitetura Orientada a Serviços.

 SOA



Analise das Arquiteturas 
Computacionais.

Segundo pesquisas, uma Arquitetura 
Computacional estabelece os componentes 
principais de um sistema de informação, defi-
ne as relações e interações entre estes com-
ponentes e representa o conjunto de decisões 
de desenho, construção, testes, controle, 
administração de segurança e capacidade e 
disseminação  de um Software.

Vejamos algumas dessas Arquiteturas 
Computacionais e as principais preocupa-
ções.

29Portal BPM - www.portalbpm.com.br

Mudando paradigmas com a Arquitetura Orientada a Serviços (SOA)

Arquitetura Baseada 
em Mainframes.

Durante muitas décadas, a base arquite-
tônica das soluções baseadas em Mainframes 
estabelecidos  em Padrões proprietários como 
DSA (Distributed Systems Architecture) ou o 
SNA (Systems Network Architecture),  foram 
originalmente compostos por  componentes, 
linguagens, monitores de transações, controle 
de links,  e protocolos voltados ao processa-
mento de dados Centralizados, sendo acessado 
por  terminais com funcionalidades limitadas , 
conforme exemplificamos  na figura 1.

Por Valmir Antônio de Almeida

(valmir.almeida@consist.com.br)
Pos - Graduado em Master Integration System   e  Produção e Operações Pela USJT
Bacharel em Administração de Empresas.
Consultor de  Negócios Sênior da Consist – Business Information Technology, Especialista em Integração de 
Sistemas.Possui  Mais de 20 anos de experiência em projetos  de Tecnologia da Informação e  Modelagem de 
processos. Professor universitário nas Áreas de Lógica de programação,  Engenharia de Software e Gestão 
de Relacionamento – CRM e SUPPLY CHAIN. Pesquisador na Área de Soluções distribuídas e integrações de 
sistemas computacionais.

Figura 1 - Modelo típico de uma arquitetura 
baseada em Mainframes e seus componentes
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 SOA
O desenvolvimento de softwares para esta 

arquitetura originalmente foi baseado na mo-
delagem de requisitos e processamentos dos 
dados, bem como a especificação e testes 
dessas transações.

A seguir, agrupamos algumas caracterís-
ticas relevantes  no processo de desenvolvi-
mento de Software para a arquitetura baseada 
em Mainframes :

 
1 Processamento de dados: Ênfase no 

fluxo, transformações, armazenamento, dicio-
nário e controle de dados (fluxogramas).

Métodos como o Gane - Sarson  (DFD 
-  Diagrama de Fluxo de Dados), Dicionário 
de Dados,  Diagramas de Entidade – Rela-
cionamento E/R (Chen), Modelo Top-Down, 
Diagramas Nassi-Shneiderman.

2 Definição de Jobs e freqüências de 
solicitações de processamento (JCL – Job Con-
trol Language,  transações (CICS - Customer 
Information Control System )

3 Testes de desempenho e  processa-
mento no Mainframe (central).

4 Métricas de desenvolvimento base-
ado em funcionalidades (Analise ponto de 
função)

5 Padrões arquitetônicos proprietários 
para os fornecedores da arquitetura (SNA,  
DAS)

Arquiteturas baseadas no mo-
delo cliente servidor

Configuração básica 

No final dos anos 80 e início dos anos 90, 
novos padrões foram introduzidos focalizando 
o uso de computadores Servidores e clientes 
conectados em rede.  

Fazem parte dessa arquitetura Sistemas 
Operacionais  como Windows,  OS2, Solaris, 
Linux, protocolos de comunicação como o TCP-
IP, (Transfer Control Protocol - Internet Proto-
col), IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange / 
Sequenced Packet Exchange),  SNMP (Simple 
Network Management Protocol). 

                Figura 2 

A Arquitetura Cliente/Servidor possui inú-
meros artefatos de software localizados nas 
estações Cliente e em máquinas servidoras 
conforme ilustramos na Figura 2. 

Algumas das características do desenvolvi-
mento de software para a Arquitetura Clien-
te/Servidor são :

1 Contrato entre cliente e servidor, in-
terações por mensagens em um ambiente de 
rede local.

2 Ênfase no desenvolvimento da inter-
face com usuários Ex.: GUI (Graphical User 
Interfaces),  uso de frameworks RAD (Rapid 
Application Design) e IDE (Integrated Deve-
lopment Environment).

3 Orientação a eventos para instanciar 
objetos e/ou solicitar transações.

4 Separação entre as formas de pro-
cessamento de dados: OLTP – On-Line Tran-
saction Processing (Transações Processadas 
On-Line) e Processamento OLAP – On-line 
Analytical Processing (Processamento Analítico 
On-line).
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5 Mantida a ênfase no processamento 
de dados e  introdução à Orientação a Objetos 
(uso de classes, objetos,  métodos, uso da 
notação UML.).

6 Controle do  tráfego de dados  entre 
clientes e servidores.

7 Gerenciamento da segurança da infor-
mação e dos dados trafegados (Criptografia, 
Firewall). Controle de Domínios (DNS Domain 
Named Services).

8Introdução de  Middlewares e APIs 
como Object Request Broker (ORB), Common 
Object Request Broker Architecture (CORBA), 
alguns desses proprietários. 

Arquitetura voltada a siste-
mas distribuidos 

Ambiente heterogêneo

Alguns pesquisadores  definem Sistemas 
Distribuídos como sendo: “Aqueles nos quais 
os componentes de Hardware ou Software, 
localizados em computadores interligados em 
rede, se comunicam e coordenam suas ações 
apenas enviando mensagens entre si”.

Trata-se de uma definição abrangente, pois 
permite que sejam consideradas a internet, 
intranets, computação móvel, redes wireless e 
computação pervasiva, além das arquiteturas 
anteriores a esta definição conforme ilustrado 
na Figura a seguir.

Mudando paradigmas com a Arquitetura Orientada a Serviços (SOA)

Quanto ao desenvolvimento de tais 
Sistemas Distribuídos apresentamos 
algumas características relevantes :

1Uso de camadas  de software para  
fornecimento de abstração de programa-
ção e para “mascarar” a heterogeneidade 
–  uso intensivo de Middlewares.

2 Software deve prever processamento 
em máquinas autônomas, heterogêneas, 
com características de processamento 
diferentes e recursos próprios.

3 Ênfase no processo de integração, 
Interações por troca de pacotes de  
mensagens, otimização do número de 
mensagens a serem trocadas (síncrona e 
assíncrona).

4 Códigos Móveis (código enviado 
para,  e processado em diversos computa-
dores).

 5 Execução em para le l i smo, 
comportamento  ass imétr i co,  não-
determinismo, controle descentralizado.

6 Escalabilidade de processamento 
(ser  executado em ce lu lares ,  a té 
mainframes).

7 Necessidades de  padrões não 
proprietários  (protocolos, troca de 
mensagem,  segurança, etc.)

8 Disponibilização de serviços em 
redes (locais, intranets e Internet), 
introdução do conceito de serviços 
disponibilizado na web (web-services).
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 SOA

Análise do processo de de-
senvolvimento e integração de 
softwares

Métodos de engenharia de 
software

Todos os conjuntos de características de 
desenvolvimento de software apresentados 
anteriormente inserem-se dentro de um con-
texto mais amplo de métodos de engenharia 
de software que, em linhas gerais, possuem 
as seguintes características:

• Análise de Requisitos
• Projeto
• Desenvolvimento
• Configuração
• Implantação
• Manutenção

Os padrões de engenharia de Software 
Orientados a Objetos (OO) merecem especial 
atenção. Estes são fortemente orientados ao 
entendimento dos seguintes atributos de um 
objeto do mundo real:

Classes 
Objetos
+ Herança e polimorfismo
+ Comunicação entre objetos e classes
+ Padrões de especificação e análise 
    use cases
    diagramas de componentes
    etc

É importante ressaltar a transição de foco 
entre “Processamento de Dados”   nos siste-
mas baseados em Mainframe e alguns desen-
volvidos para Client-Server, para o desenvolvi-
mento de softwares  visando a modelagem e 
representação  de classes, objetos e métodos 
de “instanciamento” dos mesmos.

Mas, quer fosse um desenvolvimento orien-
tado a transações e processamentos de dados 
ou um desenvolvimento orientado a classes e 
objetos, ainda persistiam  lacunas quanto às 
necessidades de integrações entre sistemas 
heterogêneos e  dinâmica de processos.

Métodos de integração entre 
arquiteturas

As necessidades de integração desses ar-
tefatos levaram ao desenvolvimento de inú-
meros métodos.

 
• Integrações Batch / Flat File ou troca 

de arquivos delimitados
• EDI  - Electronic Data Interchange.
• ODBC - Open DataBase Connectivity
• OLE – Object Link Embedding e Active 

Documents
• COM e DCOM
• CORBA 
• EAI – Enterprise Application Inte-

gration 

Destacamos que a tecnologia EAI, junta-
mente com o uso de webservices e modelagem 
de processos (BPM) servem de base para o 
desenvolvimento da Arquitetura Orientada a 
Serviços com novos  métodos de disseminação 
de serviços,  como o Enterprise Service Bus 
(ESB)  e de novos paradigmas de desenvolvi-
mento de softwares.

Características da arquitetura 
SOA

Podemos entender “Service-Oriented Ar-
chitecture “ SOA,  como sendo  uma forma 
de organizar coleções de serviços de modo 
a permitir reutilização, componentização, 
crescimento e ações de  interoperabilidade 
computacional.

Um conceito central dessa Arquitetura é o 
desenvolvimento de softwares sobre o para-
digma  de serviços publicados/disponibiliza-
dos,  que podem ser solicitados e gerenciados  
através de um ambiente altamente heterogê-
neo utilizando padrões abertos.

Estamos indo além do processamento tran-
sacional de dados e da modelagem de classes 
e objetos.
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Orientação a serviços compu-
tacionais

O entendimento do que é um serviço com-
putacional é um ponto central neste artigo e 
mostra a necessidade de mudanças na forma 
de pensar sobre desenvolvimento do softwa-
res.

Um serviço computacional, conforme a 
OASIS 2006, 

(http://www.pcs.usp.br/~pcs5002/oasis/
soa-rm-csbr.pdf, acessado em 2007) deve 
possuir os seguintes atributos :

Visibilidade
Um provedor e um consumidor de serviço, 

para interagir, devem ter “ver” um ao outro.

Consciência 
É um estado no qual uma parte (provedor 

ou consumidor de serviços) tem conhecimento 
da existência da outra parte. 

Requer-se descrição do Serviço e política 
de publicação.

Concordância 
Existe um ato intencional de estabelecer  

interações entre  um provedor ou consumidor 
de serviços. 

Acessibilidade
Um provedor ou consumidor de serviços 

precisa estar apto a comunicar (envio e rece-
bimento de mensagens).

Conclusões

Consideramos importante a disseminação 
de uma nova cultura de desenvolvimento de 
softwares  de modo que possamos  ir além do 
processamento tipicamente  OLTP / OLAP.

Nossa pesquisa demonstrou  que  abor-
dagens tradicionais, geralmente  voltadas 
ao processamento de dados, uso de padrões 
proprietários e entendimento de objetos sem  
o seu relacionamento com os processos de 
negócios,  propiciam o surgimento de modelos 
de desenvolvimento que não estão alinhados a 
um novo contexto de utilização de softwares,   

baseados no conceito de Serviços (Web-Ser-
vices, WSDL, etc.) dentro de processos de 
negócios  estruturados (BPM, BPMn, BPML4ws, 
etc.).
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Análise e redesenho de processos

A aplicação dos conceitos e ferramentas da 
Engenharia de Processos é crescente nas organi-
zações, como uma ferramenta de entendimento e 
intervenção nas organizações. Em especial, a mo-
delagem de processos vem sendo utilizada para 
criar um referencial único e integrado, representar 
as atividades da organização de maneira uniforme 
e viabilizar análises e melhorias organizacionais. 
Isso pode gerar vantagens como redução de cus-
tos, aumento da satisfação dos clientes e aumento 
da produtividade do trabalho. 

Um dos fatores que contribui para o alcance 
destes resultados positivos resulta do fato de que, 
durante o mapeamento dos processos, uma série 
de problemas são percebidos e documentados 
durante as entrevistas realizadas. Isto é, a mode-
lagem dos processos contribui para a explicitação 
de fragilidades organizacionais. Em geral, técnicas 
clássicas como o brainstorming, análise de valor, 
as matrizes 2 x 2 (por exemplo, criticidade e 
facilidade de resolução) e diagrama de Ishikawa 
são utilizadas na tentativa de priorizar e resolver 
os problemas identificados nos processos. No 
entanto, cabem alguns questionamentos: será 
que em suas ações você está atacando as reais 
causas dos problemas? Será que a organização 
está empreendendo esforços para resolver seus 
problemas definitivamente? Será que há algum 
consenso sobre o problema a ser resolvido?

A tentativa de responder essas questões passa 
pela utilização integrada da Engenharia de Proces-
sos e do Processo de Pensamento da Teoria das 
Restrições. Enquanto o Processo de Pensamento 
da Teoria das Restrições envolve um conjunto de 
ferramentas que permitem identificar, analisar e 
propor soluções aos problemas organizacionais 
, a Engenharia de Processos busca entender a 
organização na forma de atividades seqüenciadas 
lógico-temporalmente, com vistas à geração de 
produtos e/ou serviços para os clientes finais.

Existem diversos casos de aplicação do Pro-
cesso de Pensamento para a resolução de pro-
blemas específicos da organização, mas não se 
encontra, ainda, uma sistematização da utilização 
dessa ferramenta para a organização como um 
todo. Deste modo, embora seja uma abordagem 
sistêmica para a resolução de problemas, a Teoria 
das Restrições não estrutura a sua aplicação sob 

a ótica dos processos organizacionais. 

 Desta forma, a realização de uma aná-
lise dos problemas refletidos nos processos e 
suas causas, de maneira sistematizada, pode 
contribuir não apenas para a identificação das 
causas-raízes dos efeitos indesejados percebi-
dos, mas para um melhor entendimento das 
relações entre os processos, contribuindo para 
potencializar os benefícios da visão de processos 
na organização. 

É desta forma que as ferramentas do Processo 
de Pensamento da Teoria das Restrições podem 
cooperar efetivamente como técnicas de condu-
ção das análises dos processos organizacionais. 
A visão por processos privilegia a análise das ati-
vidades transversais à organização, permitindo o 
entendimento e a melhoria da organização como 
um todo. A aplicação da abordagem sistêmica 
da Teoria das Restrições pode, por conseguinte, 
potencializar alguns benefícios desta visão: i) 
melhor compreensão dos processos; ii) visão 
sistêmica dos problemas encontrados nos pro-
cessos; e por conseqüência, e conseqüentemente 
iii) melhor redesenho dos processos.

¥Uma breve apresentação do 
processo de pensamento da teoria 
das restrições

 A Teoria das Restrições parte de um 
pressuposto básico e simples, mas que em 
muitos casos é amplamente ignorado. Todo 
o sistema (empresa, organização, ecos-
sistema, etc.) possui um limitador do seu 
crescimento. Este limitador era tratado como 
o gargalo. No livro A Meta (best-seller na 
área de gestão escrito pelo criador da Teo-
ria das Restrições) Eliyahu Goldratt discute 
a relevância da identificação e gestão dos 
gargalos. O conceito se expandiu e atual-
mente os antigos gargalos são chamados de 
restrições. As restrições possuem uma visão 
mais ampla que os ‘antigos gargalos’, uma 
vez que envolvem: 

i) fatores físicos 
      (máquinas e equipamentos), 
ii) políticas gerenciais e 
iii) políticas comportamentais.
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A Teoria das Restrições afirma que a 
atuação na restrição garante uma melhoria 
para o sistema (empresa) como um todo. 
Logo, as melhorias locais (em um processo 
específico), embora sejam úteis, só contri-
buirão, para o todo, caso sejam realizadas na 
restrição, isto é, em um processo que limita 
um maior ganho para a organização. Nesse 
sentido, qualquer processo de melhoria deve 
ser focado na restrição. Seguindo esta abor-
dagem, a Teoria das Restrições propõe cinco 
etapas de focalização neste processo: 

i) identificar a restrição; 
ii) explorar a restrição; 
iii) subordinar tudo à restrição; 
iv) eliminar a restrição  
v) voltar ao passo i 

As restrições físicas são, em geral, as mais 
simples de serem identificadas, pois na maioria 
das vezes elas são passíveis de serem obser-
vadas. Entretanto, a identificação da restrição 
é, em geral, mais complexa, no caso das res-
trições políticas ou gerenciais. 

O Processo de Pensamento da Teoria das 
Restrições busca justamente auxiliar na identi-
ficação e tratamento deste tipo de restrição, à 
medida que pode ser considerado um método 
de identificação, análise e solução de proble-
mas de natureza não trivial.

Alguns autores visualizam o Processo de 
Pensamento como um conjunto de ferramen-
tas que podem ser utilizadas individualmente 
ou ligadas logicamente, permitindo a identi-
ficação de problemas centrais, determinação 
de soluções do tipo ganha-ganha, além de 
facilitar a superação dos possíveis obstáculos 
para implementação da solução.

Resumidamente pode-se dizer que o Pro-
cesso de Pensamento busca responder a três 
perguntas: 

O que mudar? 
Para o que mudar? 
Como provocar a mudança? 

Esta abordagem busca entender por que 
as coisas acontecem e não apenas como elas 
acontecem através do estabelecimento de 
relações de causa e efeito. 

A Teoria das Restrições possui cinco fer-
ramentas que visam responder a essas três 
perguntas fundamentais. As ferramentas estão 
representadas no Quadro 1. Será apresenta-
da de maneira detalhada apenas a Árvore da 
Realidade Atual, uma vez que a mesma será 
utilizada para ilustrar o uso prático de uma 
técnica do Processo de Pensamento na Enge-
nharia de Processos.  

O que mudar? 
   Árvore da Realidade Atual 
   (Current Reality Tree – CRT)

Para o que mudar?
    Evaporação das Nuvens 
   (Evaporating Clouds)
    Árvore da Realidade Futura 
   (Future Reality Tree – FRT)

Como provocar a mudança?
    Árvore dos Pré-Requisitos 
    (Prerequisite Tree – PRT)
   Árvore de Transição 
   (Transition Tree – TT)

              Quadro 1

¥Árvore da realidade atual 
(ARA) 

O objetivo da ARA é a definição dos proble-
mas centrais encontrados em um determinado 
sistema. Em geral, orienta-se que a construção 
da ARA seja realizada em grupos inter-funcio-
nais, proporcionando uma efetiva comunicação 
dos principais problemas da empresa e um 
entendimento comum desses problemas por 
todos os atores envolvidos. 

 Análise



37Portal BPM - www.portalbpm.com.br

A ARA possibilita uma representação visual 
da relação de ligações lógicas entre os efei-
tos indesejados identificados, o que facilita 
a identificação da causa-raiz a ser atacada. 
Essas ligações são os indicativos de suficiên-
cia, isto é, para que ocorra um determinado 
efeito indesejado é necessária a ocorrência 
de outro (individualmente, simultaneamente 
ou ambos).

A ARA construída completamente, fornece 
mecanismos para: i) identificar o impacto de 
políticas, procedimentos e ações na organi-
zação; ii) comunicar, clara e concisamente, a 
causalidade dessas políticas, procedimentos e 
ações; iii) identificar claramente o problema 
central em uma situação; iv) permitir a criação 
de um clima favorável de relação frente aos 
problemas, colocando toda a massa crítica 
contra o problema central, desta forma, con-
centrando esforços. 

Noreen et al (1996) ressaltam ainda que a 
ARA deve ser construída de maneira top-down, 
entretanto, deve ser lida e compreendida de 
forma bottom-up. Uma das formas de realizar 
a consistência é apresentá-la a outras pessoas 
que não participaram da sua construção. Trata-
se, portanto, de uma importante ferramenta 
para identificar o que deve ser mudado na 
organização, isto é, onde os esforços devem 
ser centralizados. 

¥Breves considerações sobre a 
engenharia de processos

A Engenharia de Processos pode ser enten-
dida como um framework para entendimento, 
análise e melhoria dos processos internamente 
ou entre as organizações. A representação dos 
fluxos transversais de atividades e informa-
ções nas organizações possibilita a construção 
de uma visão global de como as unidades de 
uma organização se integram para gerar os 
produtos e serviços e agregar valor para os 
seus clientes finais. Por isso, os processos 
são utilizados como elemento para entender, 

intervir e acompanhar os resultados nas or-
ganizações.

Existem algumas definições de Processos na 
literatura. Uma das mais comumente utilizadas 
entende o Processo como uma específica or-
denação de atividades de trabalho através do 
tempo e do espaço, com um início, um fim e 
um conjunto claramente definidos de entradas 
e saídas . Os Processos podem ser entendidos 
também como uma estruturação lógico-tem-
poral de atividades e recursos com o objetivo 
de gerar um ou mais produtos e/ou serviços 
para os clientes da organização.

A crescente aplicação da Engenharia de 
Processos nas organizações pode ser expli-
cada por uma necessidade cada vez maior de 
coordenação de atividades e orientação para 
resultados integrados nas organizações. Esse 
contexto traz um desafio para as organizações 
que há muito tempo estruturam sua gestão 
baseada na simplificação do trabalho pelo 
agrupamento funcional ou por semelhança 
de atividades, no qual as relações de fluxo, 
altamente dependentes de mecanismos de 
coordenação, ficaram em segundo plano. 

Por um lado à organização funcional po-
tencializa o aumento de conhecimento espe-
cializado na medida em que agrupa os profis-
sionais por especialidade técnica e prioriza os 
indicadores de desempenho departamentais; 
por outro lado, dificulta a integração das ati-
vidades de diversas áreas e não garante ne-
cessariamente um ótimo desempenho global 
da organização.

Nessa realidade, a visão por processos nas 
organizações vem ganhando espaço à medida 
que prioriza a análise das funções de uma or-
ganização da ótica de atividades seqüenciadas 
lógico-temporalmente. A percepção da inter-
dependência das atividades que acontecem 
no âmbito das funções permite e potencializa 
a discussão dos problemas e seus efeitos in-
desejados através da organização.
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Essa visão possibilita uma análise crítica 
global dos processos da organização e não de 
uma única função departamental, com vistas a 
permitir a melhoria sistêmica das operações. 
Utiliza-se a abordagem da Engenharia de Pro-
cesso com vistas a aperfeiçoar, portanto, não 
apenas as atividades localmente, mas contri-
buir para a melhoria dos produtos e serviços 
finais da organização.

Entre as vantagens da aplicação de técnicas 
da Engenharia de Processos nas organizações 
citadas por vários autores encontram-se: 

i) uniformização do entendimento da forma 
de trabalho; 

ii) maior integração; 
iii) maior facilidade para análise e melhoria 

do fluxo de informações; 
iv) explicitação do conhecimento sobre os 

processos, armazenando, assim, o know how 
organizacional; 

v) realização de análises organizacionais e 
de indicadores; 

vi) realização de simulações, apoiando a 
tomada de decisões e gestão da organização, 
de forma integrada. 

¥A modelagem de processos

A modelagem de processos se apresenta 
como a principal ferramenta para a condução 
das ações de processos nas organizações. 
Um modelo pode ser entendido com uma 
representação explícita e externa de parte da 
realidade vista por pessoas que desejam usar 
o modelo para: entender, mudar, gerenciar e 
controlar esta parte da realidade de alguma 
forma.

Os modelos de processos buscam repre-
sentar os aspectos relevantes no âmbito da 
execução das atividades de uma determinada 
organização. Desta forma, criam um referen-
cial único para o desenvolvimento de ações de 
análise e melhorias baseadas em processos. 

Dentre os principais objetivos de um tra-
balho de modelagem de processos constam: 
uma melhor representação ou entendimento 
da forma de funcionamento da organização; 
a  documentação da forma de execução das 
atividades; o projeto/reprojeto de partes es-
pecíficas da organização; a análise de alguns 
aspectos organizacionais; o controle, coorde-
nação ou monitoramento de algumas partes 
da organização.

As ações de modelagem de processo po-
dem ser suportadas por diferentes métodos 
e ferramentas de modelagem, criando um 
referencial único e integrado das atividades 
da organização. Independente da metodologia 
e ferramenta utilizadas deve-se estabelecer 
uma linguagem comum para a condução das 
ações de mapeamento, melhoria e projeto dos 
processos na organização. 

Construir essa visão comum é fundamental 
para gerar modelos de processos padroniza-
dos e garantir um claro entendimento dos 
profissionais que utilizarão os modelos de 
processos para entender a realidade e nela 
intervir. Diversos autores têm apresentado 
as contribuições da modelagem e da análise 
sistemática dos processos para a melhoria 
das organizações.  No entanto, há ainda uma 
carência de ferramentas que, de maneira 
estruturada, permitam a identificação, análi-
se e solução de problemas identificados nos 
processos mapeados. 

No âmbito desse trabalho, a modelagem 
dos processos se colocou justamente como 
uma forma de melhor entender a realidade 
para, a partir de então, utilizar-se de um ins-
trumento de análise e proposição de melho-
rias de caráter sistêmico para a organização 
estudada. É nesse sentido que o Processo de 
Pensamento da Teoria das Restrições cumpre 
um papel fundamental.
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¥Um exemplo de aplicação

 Como ilustração do uso integrado des-
sas abordagens apresentar-se-á brevemente 
um trabalho realizado em uma Instituição de 
Ensino Superior (IES). Os processos desta 
organização foram modelados, através da 
metodologia ARIS  e os indicadores associados 
a esses processos foram mapeados (quando 
existentes). Durante a modelagem do proces-
so, os efeitos indesejados (problemas) foram 
coletados e validados através de outras fontes 
(documentos, indicadores, observação direta). 
Ao final dessa etapa, percebeu-se que alguns 
efeitos indesejados eram comuns a diferentes 
processos. 

A partir do quadro dos efeitos indesejados 
percebidos nos processos e dos indicadores 
construiu-se uma Árvore da Realidade Atual 
(ARA) para cada um dos processos. Após a 
construção das ARAs individualizadas, as mes-
mas foram integradas e outros efeitos indese-
jados foram identificados por meio da revisão 
das ARAs individuais e da ARA integrada. Na 
seqüência, foram analisadas as causas que po-
deriam alavancar a melhoria da empresa como 
um todo. Dessa análise resultou o redesenho 
dos processos e os indicadores associados.

 
Neste artigo será apresentada apenas a 

modelagem de um dos processos, o de Elabo-
ração do Orçamento, e a Árvore da Realidade 
Atual individualizada da mesma para ilustrar 
uma aplicação prática integrada dos concei-
tos da Engenharia de Processos de Negócio 
e do Processo de Pensamento da Teoria das 
Restrições.  

¥O mapeamento do processo 
atual (AS-IS) - Elaboração do orça-
mento

O processo de elaboração do orçamento 
visa a calcular e consolidar o conjunto de 
necessidades monetárias da Instituição, para 
determinado período, discutido e aprovado 

nas instâncias competentes. Consolida as pre-
missas orçamentárias através das estimativas 
de créditos matriculados, índices de inflação 
e dissídio, necessidades de investimentos e 
gratuidades, séries históricas de evasão e 
inadimplência. Realizada a consolidação, pre-
para-se a base orçamentária com ajustes ou 
ampliação de contas, tendo por base o plano 
de investimento e seus respectivos projetos 
ou produtos. 

Elabora-se o orçamento por centros de 
custos, áreas de responsabilidade, áreas aca-
dêmicas e de apoio. Depois disso, realizam-se 
os ajustes nos recursos, mediante avaliação 
dos gestores das áreas acadêmicas e de apoio. 
Essa interação ocorre até que haja a equaliza-
ção das diferenças ou até que o prazo limite 
para envio às instâncias superiores se faça 
premente. 

Envia-se o orçamento para aprovação do 
Conselho Universitário que o aprova ou o 
reprova (disparando novamente o processo). 
Sendo aprovado, realizam-se os ajustes neces-
sários (se for o caso) e prepara-se o sistema 
de acordo com o modelo orçamentário. A re-
presentação gráfica desse fluxo de atividades 
está expressa na Figura 1.

¥Árvore da realidade atual do 
processo de elaboração do orçamento 
(AS-IS)

A Árvore da Realidade Atual (ARA) dia-
gramada na Figura 2 sistematiza os proble-
mas apontados durante a modelagem desse 
processo de forma a estruturar os principais 
efeitos indesejados e identificar as possíveis 
causas dos mesmos. Através da ARA foi pos-
sível verificar o efeito indesejado principal: 
o orçamento não representa a estratégia da 
instituição.
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Como o processo de orçamento é realizado 
localmente por cada área e, após isso, existe 
a negociação orçamentária entre as áreas, 
verifica-se a necessidade da inserção de mar-
gens de segurança financeiras nos diversos 
níveis organizacionais. Isso acarreta um valor 
superestimado de recursos para cada área 
individualmente. Após essa etapa, entram 
componentes sociais e comportamentais no 
processo de negociação, representados, por 
exemplo, pelo desgaste do corte de recursos. 
O planejamento das áreas não é realizado 
de forma conjunta. Cada área planeja suas 
atividades individualmente e as ações que 
poderiam ser realizadas de maneira integrada 
ocorrem apenas eventualmente, pois depen-
dem da boa vontade e do relacionamento dos 
gestores das áreas ou departamentos.

Um aspecto relevante a ser considerado 
é o fato de o orçamento ser extrapolativo, a 
começar das séries anteriores. Ainda que se-
jam feitas as correções nos dados anteriores 
a partir do novo mercado, uma atividade im-
portante não ocorre: a discussão estratégica 
da organização, baseada nas suas práticas 
orçamentárias no período passado e no pe-
ríodo que se projeta. A falta dessa discussão 
estratégica propicia um ambiente de visão 
fragmentada do negócio, criando uma lógica 
de gestão localizada de cada área, que por sua 
vez estimula a competição entre as áreas e 
as gerências.  Dessa forma, o orçamento não 
reflete a estratégia da organização. 

Percebe-se, portanto, que essa desarticu-
lação com a estratégia é causada por uma 
série de fatores, dentre as quais o fato de a 
organização ser gerida pelos princípios dos 
ótimos locais. Acredita-se que se cada área 
individualmente elaborar o seu melhor orça-
mento, isto resultará no melhor orçamento da 
instituição. Na prática o que ocorre é que cada 
departamento procura o melhor resultado para 
si, independente dos efeitos sistêmicos para 
toda a organização.

A construção dessa visão sistêmica foi gra-
dativa, iniciando-se pelo entendimento dos 

processos organizacionais e do estabelecimen-
to de relações de causas e efeitos entre efeitos 
indesejados pontuais percebidos no processo 
mapeado. A partir desse diagnóstico, os pro-
cessos foram redesenhados de forma a criar 
uma maior sinergia entre as atividades dos 
departamentos. O processo de elaboração do 
orçamento passou a refletir um desdobramen-
to da projeção e análise econômico-financeira 
da Universidade, nesse sentido, expressando 
em números as opções estratégicas para a 
Universidade como um todo. Os processos 
modelados visaram a eliminar, portanto, as 
causas identificadas na ARA construída. Além 
disso, foram criados indicadores processuais 
que motivassem as partes a agirem global-
mente, de forma que todos os departamentos 
trabalhassem para o todo. 

Nesse sentido, a ARA cumpriu função funda-
mental como técnica para uma sistematização 
estruturada e embasada das problemáticas 
identificadas nos processos organizacionais, 
criando um direcionamento claro de onde 
intervir para obtenção do melhor resultado 
global para a organização. A Engenharia de 
Processos de Negócio permitiu o reprojeto 
organizacional sob uma ótica integrada das 
funções e processos organizacionais.

 

¥Discussões finais

A análise desse caso permite ilustrar a 
aplicação integrada dos conceitos e técnicas 
da Engenharia de Processos e da abordagem 
da Teoria das Restrições para a condução de 
melhorias organizacionais. Por limitações de 
espaço do artigo, apresentamos apenas um 
processo da instituição em estudo. 

A Engenharia de Processos possibilitou, 
por meio da abordagem proposta, a criação 
do referencial único e integrado, através dos 
modelos de processos e do diagnóstico dos 
problemas, para a condução da discussão de 
melhorias organizacionais. A fase de mapea-
mento dos processos foi extremamente rica 
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em termos de levantamento de um conjunto 
de informações e percepções que contribuíram 
para a construção da Árvore da Realidade 
Atual. 

Outro fator de contribuição relevante da 
Engenharia de Processos foi o de fornecer 
um ponto de partida para a construção das 
árvores. Isto porque na abordagem da Teoria 
das Restrições não há indicativos dos pontos 
a partir dos quais devem ser construídas as 
Árvores da Realidade Atual. Dessa forma, o 
mapeamento dos processos possibilitou uma 
construção bottom-up, partindo dos efeitos 
indesejados das atividades diárias, até uma 
consolidação em nível de organização, de for-
ma integrada, através dos processos. 

No caso específico, a partir dessa aborda-
gem foi possível desenvolver o diagnóstico 
sistêmico dos processos da área econômico-
financeira, através da Árvore da Realidade Atu-
al, demonstrando a existência de um reduzido 
número de causas básicas responsáveis pelo 
efeito indesejado principal na organização es-
tudada. Nota-se, portanto, que a gestão pelos 
ótimos locais, que motiva as partes (unidades, 
departamentos, programas etc.) a buscarem a 
sua maximização individual traz como conse-
qüência indesejada uma série de ações locais, 
que podem inclusive prejudicar a performance 
global da organização.

Nesse sentido, tornou-se necessário olhar 
o conjunto de efeitos indesejados de ma-
neira sistêmica de forma que os processos 
redesenhados resolvessem as causas reais 
dos problemas da organização. Além disso, 
essa visão global permite o estabelecimento 
de indicadores que avaliem o desempenho 
global da organização e não de cada unidade 
individualmente. Por limitação deste artigo, 
o desdobramento da estrutura de indicado-
res desta instituição, a partir da aplicação 
integrada da Engenharia de Processos e do 
Processo de Pensamento Sistêmico da Teoria 
das Restrições, não foi aqui relatado. 

Assim sendo, o trabalho procurou contri-
buir para, a partir de um caso real, construir 

um elo entre a abordagem da Engenharia de 
Processos e do Processo de Pensamento da 
Teoria das Restrições através da utilização 
de um conjunto de procedimentos advindos 
desses arcabouços teóricos. Nesse sentido, 
criar uma alternativa para os gestores lidarem 
de maneira estruturada com os seus proble-
mas, através de uma ótica de entendimento 
sistêmico do funcionamento e dos problemas 
da organização.
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 Introdução 

A arquitetura SOA é nova para todos nós, 
mas seus princípios são repletos de possibi-
lidades. Mas a implementação do SOA, como 
qualquer novo paradigma, exige reaprendiza-
do de nossas bases de conhecimento. Fórmu-
las aplicadas no passado com sucesso podem 
não ser válidas neste novo cenário. Por outro 
lado, devemos tentar aprender com o passado 
e aprimorar estes conhecimentos nas novas 
tecnologias.

Como a maioria dos princípios do SOA se 
baseiam em componentização e da orientação 
para objetos,  podemos utilizar esta base de 
conhecimentos para validar algumas das novas 
idéias do SOA. 

 Idéias da orientação para 
objetos

Algumas das promessas da OO foram cum-
pridas, como maior qualidade nos códigos, maior 
facilidade na manutenção. Outras promessas, 
como o reaproveitamento de códigos têm fra-
cassado de forma sistemática. Quem conhecer 
alguma empresa que reaproveita componentes 
de forma corporativa (frameworks já são uma 
outra estória) que atire a primeira pedra. Nor-
malmente os sistemas acabam sendo construídos 
de forma departamental, e o reaproveitamento, 
quando acontece, fica no escopo deste depar-
tamento. Não é raro encontrarmos bancos que 
mantém várias rotinas de calculo de seguro, um 
para cada área de negócios. Pode ser estratégi-
co, mas na maioria das vezes é sinal de falta de 
reaproveitamento de códigos.

Outro segmento em que se encontra muitos 
problemas é a integração entre sistemas. Sempre 
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se deixa para depois como conversar com aquele 
sistema legado em Cobol, ou como interagir com 
aquela DLL no Windows que ninguém mais têm 
o fonte. 

Tradicionalmente os sistemas são tratados 
como blocos monolíticos, quando se chega na 
operação. Isto é fácil de compreender, pois afinal 
os departamentos de operações já têm tantos 
problemas (performance, compatibilidade entre 
versões, e por aí vai) que tratar sistemas como 
blocos é a forma que menos onera a equipe de 
produção. 

O que é um EAR ou um WAR da arquitetura 
J2EE, senão sistemas monolíticos sob o ponto 
de vista da implantação. Eu me lembro que as 
primeiras versões de containers servlet trata-
vam cada classe como um bloco isolado (não 
existiam WARs). Era totalmente caótico, pois os 
códigos poderiam estar em qualquer diretório 
e se tornava impossível administrar sistemas 
desta forma. O surgimento dos WARs e EARs 
foram uma necessidade administrativa, tratando 
sistemas de forma que pudessem ser móveis 
(tornando-os um bloco único). Vale lembrar que 
dentro de um WAR ainda existem diversos blocos, 
que podem ser classes, módulos, componentes 
ou bibliotecas. 

Atualmente os conceitos fundamentais do 
SOA seguem no caminho contrário ao dos se-
guidos pelo J2EE descrito acima, aumentando 
a granularidade dos blocos, publicando serviços 
ao invés de módulos inteiros.

Deve haver independência entre estes servi-
ços, e eles devem poder ser descritos e localizá-
veis onde estiverem implantados.
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Aparentemente as necessidades do negócio 
são outras, e a capacidade de reaproveitamento 
é algo que aumentou em grau de importância. 

É curioso como na maioria das vezes a TI 
continua com uma visão míope do processo de 
adoção do SOA, e alguns departamentos acredi-
tam que basta instalar um TOMCAT com o Axis e 
toda infra-estrutura está pronta para o suporte ao 
SOA. Se seguirmos por esta visão imediatista do 
problema, o que obteremos no futuro será :

Figura 1 – Tomcat + Axis 
para implementar SOA

Bem, observando a Figura 1, hoje temos 
os servidores de aplicação com blocos ma-
cros (os EARs e WARs). Um número comum 
é algo entre 10 a 40 aplicativos rodando em 
um mesmo servidor de aplicações. 

Quando implementarmos SOA, teremos ao 
invés dos EARs e WARs, os serviços publica-
dos, em um número muito maior do que os 
WAR. Para cada WAR, teremos algo em torno 
de 50 a 200 serviços (estimativas). Ou seja, 
teremos um servidor com milhares de servi-
ços publicados, e eles continuam sendo ilhas 
isoladas, que no nosso caso são o TOMCAT1 
e TOMCAT2. A possibilidade de continuarmos 
utilizando os serviços de forma departamen-
tal, ignorando o restante da empresa, é muito 
grande. 

Neste exemplo, cada Tomcat é gerencia-
do por um departamento isolado, e apenas 

“quebrar” os WARs em blocos menores não 
trará benefícios, e muito pelo contrário, irá 
criar uma imensa massa de serviços de difícil 
manutenção pela operação.

Ou seja, não basta aplicar fórmulas prontas, 
e utilizar ferramentas de mercado. A adoção 
de SOA é muito mais baseada em logística e 
conceitos do que em ferramentas.  

Os conceitos apresentados pelo SOA são 
poucos (diria até óbvios), mas as mudanças 
de cultura que eles impõe são muito amplas 
e difíceis de colocar em prática. Os teóricos 
que a propõe muitas vezes expõe como deve 
ser o ambiente de forma ideal, mas falta o 
respaldo técnico de como implementar SOA 
com as ferramentas que temos neste momento 
disponíveis. Eu também não tenho respostas 
a todas as questões, mas posso dar algumas 
sugestões técnicas. Para isto, vamos discutir 
os conceitos fundamentais do SOA : 

Serviços devem ser reutilizáveis

A explicação para isto é que quando um ser-
viço é projetado, ele não deve carregar as par-

 SOA 
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ticularidades técnicas de uma implementação 
específica, sendo genérica o suficiente para 
que possa ser reutilizada em outros projetos. 
Posso dar um exemplo simples de uma rotina 
para formatação de valores de moedas (você 
que é programador Java esqueça do I18N). 
Quando ela é criada por um departamento de 
empréstimos, por exemplo, se passa como 
parâmetro um numero a ser convertido. 

Ele automaticamente coloca a vírgula como 
separador decimal, separador de milhar e o 
identificador da moeda (R$) na frente. Afinal 
o banco sempre irá emprestar dinheiro em 
reais. O problema acontece quando a rotina 
(ou serviço) passa a ser utilizada pelo departa-
mento de câmbio. Não somente temos moedas 
diferentes, com identificadores diferentes (U$, 
R$, Y$, entre outros) como os separadores 
decimais e de milhares são diferentes para 
cada tipo de moeda. 

Compreendo que a granularidade de uma 
rotina de formatação não irá justificar que a 
mesma seja transformada em serviço, mas o 
mesmo tipo de problema acontece com ser-
viços reais. 

Voltando ao nosso problema : se a ne-
cessidade surgiu apenas quando o departa-
mento de câmbio se deparou com ela, como 
o programador original poderia ter criado a 
rotina de forma genérica ? Veja, aqui temos 
um problema de custos, pois a rotina gené-
rica leva mais tempo para ser codificada do 
que a rotina apenas para reais. Criar a rotina 
mais genérica significa adicionar custos, pois 
freqüentemente é mais complexa, e uma 
empresa que opera de forma departamental 
na construção de sistemas pode não ter como 
assimilar ou justificar os custos. Tudo parece 
mais fácil quando a construção dos serviços é 
feita de forma corporativa, com uma fábrica 
de software.

 
Uma alternativa seria criar a rotina da for-

ma original, e quando forem surgindo novas 
necessidades ela fosse sendo “melhorada”, in-
corporando novas necessidades do negócio.  

Vale lembrar que modificações em um 
serviço tendem a afetar diversas áreas de ne-
gócios. Algumas vezes a modificação em um 
serviço pode esbarrar em um departamento, 
que está sendo lucrativo e não têm como in-

disponibilizar o acesso ao cliente, para efetivar 
as alterações de um serviço “generalizado”. No 
nosso exemplo, imagine que o departamento 
de câmbio assumiu as alterações para trata-
mento de diversas moedas. Provavelmente o 
número parâmetros passados ao serviço irão 
se alterar, e a nova rotina pode fazer com que 
o sistema de empréstimos pare de funcionar. 

Mas imaginemos que toda equipe de em-
préstimos está alocada em outro projeto, e não 
exista alguém para alterar o sistema para a 
nova implementação do serviço. Embora este 
serviço seja muito simples e provavelmente 
tenha pouco impacto, perceba que este tipo 
de “colisão” pode acontecer em grande quanti-
dade dos serviços, e o impacto de tempo para 
refactory pode ser considerável. 

O ideal seria naturalmente ter um departa-
mento corporativo, responsável pela definição 
de como serão feitas as implementações, até 
porque facilitaria a localização de serviços. 

Este departamento, tal como já existem 
em algumas empresas os departamentos de 
bancos de dados, ditaria as normas e teria 
uma visão dos outros departamentos, podendo 
alertar para uma implementação mais comple-
xa, porém mais benéfica. Outra alternativa se-
ria deixar esta inteligência nos departamentos, 
e a codificação para uma fábrica de software, 
como dissemos anteriormente.

Esta fábrica receberia as solicitações e faria 
a implementação de cada serviço. 

Mas veja o seguinte : uma frase simples 
como os “serviços devem ser reaproveitá-
veis” pode gerar uma enorme necessidade 
de reestruturação de como os sistemas são 
desenvolvidos. Isto gerou toda a discussão 
anterior.

Vamos explorar alguns outros aspectos da 
implantação do SOA.

Todo serviço deve ter um 
contrato formal

A maioria das pessoas têm o conceito que 
os padrões WSDL (Web Service Description 
Language) e UDDI (Universal Description 
Discovery and Integration) resolvem comple-

A implantação da arquitetura SOA
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tamente o problema do contrato. O WSDL, 
por exemplo identifica onde um serviço está 
publicado, quais são seus parâmetros de en-
trada e saída. O UDDI permite categorizar os 
serviços, mas não fornece uma riqueza de 
textos quando necessitamos efetuar buscas 
por um serviço específico. 

Resumindo, somente os dois padrões não 
são suficientes para uma tomada de decisão 
completa. São necessários documentos des-
critivos de como o serviço opera, quais as 
várias possibilidades de passagens de valores 
que não funcionam, e descritivos de como o 
serviço opera, e isto não está descrito dentro 
de um WSDL. A maioria dos autores diz que 
apenas um documento não é suficiente para 
descrever todas as particularidades de um 
serviço. Este tipo de documento deve ser do 
tipo textual, e engines focados em buscas de 
padrões de textos devem ser criados para que 
o serviço seja localizável. 

É importante que toda corporação utilize os 
mesmos padrões de contrato 

    Serviços são localizáveis

Serviços precisam ser localizáveis onde 
quer se encontrem. Veja vivemos em um 
mundo onde os endereços são identificados 
por IPs. Todos os computadores em uma rede 
possuem um IP. Se os serviços podem estar 
executando em vários computadores, preci-
samos de algo para localiza-los. Parece que 
um serviço central com todos os contratos 
parece o mais correto. Mas é preciso garantir, 
com muita disciplina, que qualquer alteração 
em um serviço faça com que o novo contrato 
seja publicado, para evitar incoerências na 
hora do acesso. 

Ainda vale salientar que a maioria dos engi-
nes geram automaticamente o WSDL a partir 
de um serviço. Por esta razão, se costuma 
deixar o WSDL armazenado dentro do servidor 
onde o serviço está implementado. Supondo 
uma empresa com vários servidores, onde os 
IPs podem variar grandemente, como efetuar 
uma pesquisa efetiva ? 

Isto pode ser resolvido através de uma 

busca via força bruta, onde uma lista de ser-
vidores fosse buscada em uma determinada 
ordem. Desta forma, o contrato ficaria no mes-
mo local onde o serviço se encontra, facilitando 
a atualização do contrato.  É importante que 
a lista de servidores de busca esteja sempre 
atualizada, para que um serviço não fique de 
fora neste processo de busca.

Me parece que a melhor abordagem é de 
um único ponto de busca para os serviços, um 
servidor onde todos os contratos sejam arma-
zenados, de forma corporativa. Isto é compli-
cado, e já foi tentado por outros padrões como 
JNDI (Java Naming and Directory Interface). 
Talvez novos padrões como os ESB (leia artigo 
nesta edição) ajudem nesta tarefa. 

 Serviços têm baixo acoplamento

Provavelmente a frase mais propalada pelos 
consultores é de que “deve-se promover o  
baixo acoplamento e alta coesão”. Mas, acho 
que o desdobramento mais importante que 
esta frase nos traz é de que os serviços não 
são transacionais, ou seja, um serviço deve 
ser completamente independente de outros 
serviços (baixo acoplamento). Esta necessi-
dade surge porque os ambientes são cada 
vez mais heterogêneos, ou seja, formado por 
tecnologias diferentes. Temos desde “flat files”, 
bancos de dados, planilhas de excel, Corba, 
e vários deles não têm o equivalente a uma 
transação (flat file, por exemplo). 

Todos os serviços devem ser tratados de 
forma idêntica pela implementação, e deve-
mos ser capazes de acessar um serviço que 
acessa um banco de dados com a mesma 
complexidade que um serviço Corba. Na ver-
dade, nem devemos saber que tecnologia está 
sendo utilizada. 

Para isto, perdemos todo um aparato tran-
sacional que tínhamos, em favor de uma ar-
quitetura distribuída.  Este é hoje um problema 
endereçado por especialistas do mundo todo, 
mas basicamente têm se tentado resolver o 
problema de duas formas : 

 SOA 
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• A de tornar um serviço transacional 
(WS-Transaction)

• Fazer com que os mecanismos transa-
cionais movam um nível acima, na modelagem 
do fluxo (compensação do BPMN, por exem-
plo).

Ainda não temos uma resposta definitiva 
para esta questão, mas o mais prudente pare-
ce ser continuar a tratar os serviços totalmente 
independentes. Se for necessário tornar duas 
execuções como se fossem uma única transa-
ção, elas deveriam ser implementadas como 
um único serviço. 

Serviços devem ser autônomos

Na teoria, o serviço deve ser autônomo e 
auto-governável. Isto significa que, tudo o 
que for necessário para um serviço deveria 
estar sob seu controle. Aqui temos uma im-
possibilidade de implementação atual, que 
necessita ser suplantada. Imagine um serviço 
que acessa um banco de dados, utilizando 
um DataSource para acesso. Na arquitetura 
J2EE atual, DataSources são configurados em 
um local comum, e reutilizados por todos os 
blocos J2EE. 

Quando colocamos um serviço em execução 
dentro de um servidor J2EE, é necessário que o 
DataSource tenha sido criado para que a infor-
mação do banco seja acessada. Se movermos 
um serviço para outro servidor de aplicações 
que não tenha o DataSource configurado, ele 
naturalmente irá parar de funcionar até que 
o DataSource seja criado. Isto não deveria 
acontecer, segundo a teoria do SOA. O ideal 
seria que o DataSource estivesse dentro do 
serviço, e se movesse junto com ele, quando 
fosse instalado em outros servidores. 

Nem todos os servidores de aplicação do 
mercado suportam isto, mas acho que está cla-
ro o que significa esta autonomia. Devemos ter 
independência de onde o serviço esteja execu-
tando, para que isto proporcione mobilidade. 
Uma forma seria instalar o mesmo conjunto 
de recursos em todos os servidores, fazendo 
com que um serviço funcione da mesma forma 
em qualquer servidor de aplicações. 

A implantação da arquitetura SOA

Ainda existem alguns tipos de impossibi-
lidade que podemos ignorar, relacionados ao 
ambiente de rede. Um serviço pode operar 
em um local porque não necessita passar 
por um firewall, mas pode ficar bloqueado 
em outro ponto devido a quesitos de segu-
rança. 

Serviços abstraem a lógica

Como qualquer componente, um serviço 
deve ser tratado como uma caixa preta. 
Toda complexidade em seu interior deve 
ficar oculta, para que possa ser substituí-
da a qualquer momento. É a programação 
por contrato, que faz com que o interior 
seja independente do exterior. Este tipo 
de conceito já está bem conhecido e tem 
poucas dificuldades na implementação. Vale 
lembrar que esta abstração deve acontecer 
não somente na lógica como na tecnologia. 
Ou seja, devemos ser capazes de acessar 
um serviço em Cobol da mesma forma que 
um serviço Java ou Perl. Na verdade, nem 
devemos saber qual é a linguagem e suas 
particularidades, que devem ficar ocultas 
dentro do serviço. Ou seja, uma linguagem 
que não aceita números flutuantes deve 
tratar um serviço da mesma forma que uma 
linguagem fortemente tipada, como o Java 
ou .NET. 

Isto é tão simples quanto mais poderosa 
é a linguagem. Chamar um serviço em Java 
ou .NET pode ter poucas restrições, mas 
a chamada a um módulo Cobol ou rotina 
em Perl pode ser mais complicado, já que 
os parâmetros são passados por linha de 
comando, convertidos para Strings. Deixar 
estas chamadas transparentes pode ser um 
grande exercício de codificação. 

47
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Serviços são capazes de se compor 

Devemos poder juntar dois serviços e 
acessa-los como se fossem um só. A divisão 
e conquista do antigo e sábio Sun Tzu, re-
modelada por Djikstra. Um problema maior 
deve ser dividido em problemas menores, e a 
complexidade de acesso a um serviço simples 
deve ser a mesma que teremos acessando um 
serviço mais complicado. Na verdade, isto não 
está escrito em nenhum lugar, mas me parece 
que quanto mais fácil for esta composição, 
mais viável a implantação do SOA se torna.

Serviços não devem alocar recursos

 

Neste caso, é importante que um serviço 
seja atômico, ou seja, execute tudo o que é 
necessário em uma única chamada ao ser-
viço. Não devemos implementar um serviço 
que trava colunas do banco de dados, depois 
outro serviço que altera as informações e um 
terceiro serviço que desbloqueia o banco. 
Simplesmente porque as chamadas a estes 
serviços podem acontecer em máquinas com-
pletamente distintas (lembre-se da mobilidade 
dos serviços). Nunca podemos garantir ou 
assumir que determinados serviços estarão 
sendo executados em uma mesma máquina. 
Por esta razão não se deve bloquear recursos, 
e toda funcionalidade do serviço deve estar 
implementada dentro de uma única chamada 
ao serviço.

     Conclusão

Veja, os princípios são muito 
simples, mas exigem equipes de 
arquitetos menos preocupados em 
usar a tecnologia de ponta mais 
inovadora, como EJB3, aspectos ou 
J2C, e mais preocupada em como 
garantir que os fundamentos da 
implementação do SOA sejam atin-
gidos. Infelizmente não se têm visto 
grande preocupação nesta arquite-
tura, e a maioria das empresas está 
delegando este tipo de implantação 
aos profissionais que utilizam as 
mesmas práticas que deram certo 
no mundo J2EE. Ainda é necessário 
todo um esforço no aprimoramento 
de tecnologias que irão suportar o 
padrão, e provavelmente novas tec-
nologias irão surgir para aprimorar 
estas idéias. Uma delas, muito pro-
missora, são os ESBs, que podem 
se tornar rapidamente a base de 
instalação de qualquer implemen-
tação SOA. 

 SOA 
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Vamos explorar nesta 
edição os mecanismos 
de desvio disponíveis no 
BPMN, e como o conceito de 
Token influencia as soluções 
BPMS. 
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  Gateways

Gateways são os mecanismos padroni-
zados do BPMN para efetuarmos desvios. 
Os vários tipos de desvios, como AND (E), 
OR (OU) e XOR (OU exclusivo) são tratados 
com simbologias distintas pela notação. 
Assim como os eventos são representados 
por círculos, os gateways são representa-
dos por losangos.

 Eventos do tipo XOR 
   (OU exclusivo)

Os eventos do tipo XOR (OU exclusivo) 
podem ser representados de duas for-
mas. 

   Figura 1 - Condicionais XOR

Este tipo de gateway é o mais simples de 
se entender, pois ele representa o OU, onde 
o acesso a um dos caminhos é exclusivo. Ou 
seja, apenas um dos caminhos será seguido, 
não importando quantos caminhos existam 
para escolha. 

Um exemplo deste tipo de representação 
poderia ser a escolha do tipo de pagamento 
de um produto : 

Neste caso, o pagamento será feito 
via transferência bancária ou por cartão 
de crédito. 

Qualquer dos caminhos tomados, 
haverá uma junção na frente, fazendo 
com que o fluxo continue após um dos 
caminhos. 

Este caso é de fácil compreensão, 
pois apenas um dos caminhos é seguido. 
Existem situações onde mais de um 
caminho pode ser seguido (OR) ou mesmo 
todos os caminhos serão sempre seguidos 
(AND). Neste caso, para poder explicar 
melhor o conceito do que acontece nestes 
casos, a OMG criou e utiliza o conceito 
de TOKEN. 

Precisamos entender este conceito 
para compreender os outros  tipos de 
gateway.

 

     Token

Imagine que uma instância de fluxo 
de processos foi criada. Neste caso, a 
execução segue pelo caminho natural de 
execução, mas como existem gateways 
que permitem mais do que um cami-
nho a seguir, podemos ter bifurcações 
dentro do processo. Veja o exemplo da 
figura 3. 

 

Figura 2 - Exemplo XOR
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O processamento se inicia normalmente, 
com a criação da instância. Podemos chamar 
neste caso T1 a instância em execução. O 
problema é que quando passamos pelo AND (o 
gateway com sinal de mais dentro) dois cami-
nhos são seguidos em paralelo, representados 
por T1A e T1B, neste caso. Se estivéssemos 
nos referenciando a linguagens de programa-
ção, teríamos o processo em execução (T1) 
e duas “threads” executando em paralelo. É 
exatamente este o conceito de Token. Mas, 
se é equivalente à uma thread, porque não 
chamá-la diretamente por este nome ?

 
Bem, em primeiro lugar o termo thread diz 

respeito a uma linguagem de programação, 
e neste conceito os dois braços de execução 
(T1A e T1B) estão realmente executando ao 
mesmo tempo. A notação BPMN não força a 
que uma implementação de solução BPMS te-
nha todo o conceito de multi-thread embutido 
dentro dela. 

Mas a notação diz simplesmente o seguinte 
: 

Uma vez criados mais de um token a 
partir de uma bifurcação, o processa-
mento somente continua após todos 
os tokens chegarem até a junção.

Esta frase abre margem para mais de uma 
interpretação, e em nenhum momento esta-
mos dizendo que a execução está acontecendo 
em paralelo. Dissemos que os dois braços de 
execução precisam chegar ao ponto de encon-
tro, para que o processamento continue após 
a junção do gateway.

Desta forma, uma solução multi-threaded 
pode executar “seleção de produtos” e “con-
sulta serasa” realmente em paralelo, o que 
seria interessante, mas também pode executar 
primeiro a atividade “seleção de produtos”, 
depois a atividade “seleção de forma de paga-
mento” e depois a atividade “consulta serasa”, 
para somente então continuar após a junção 
do gateway. Perceba que para qualquer das 
duas implementações, não há diferença apa-
rente em termos de processamento, a não ser 
pela menor velocidade das atividades sendo 
executadas de forma seriada. 

Paralelo ou não, necessitamos de um con-
ceito para indicar esta independência criada 
pelo conceito de bifurcação e novamente de-
pendência criada pela junção. 

Com este conceito de Token em mente, 
podemos explorar os outros tipos de gateway 
existentes. 

 Eventos AND (E)

Este caso é exatamente o exemplo anterior. 
Quando se chega à bifurcação do tipo AND, 
se seguem os dois caminhos, através de dois 
tokens criados. Não há processo de decisão, 
e todos os caminhos são seguidos. O objetivo 
pode ser tentar otimizar o tempo de proces-
samento, permitindo interações em paralelo 
pelos vários perfis de execução.

 Eventos OR (OU)

Os eventos do tipo OU permitem que se 
navegue por mais de um caminho durante o 
fluxo de execução. Ao contrário do OU exclusi-

Figura 3 - Exemplo Token
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vo, pode-se seguir um ou mais dos caminhos. 
É necessário que ao menos um dos caminhos 
seja válido para navegação. 

 tratamento de eventos

Outra necessidade decorrente da especifi-
cação BPEL são os eventos múltiplos. Imagine 
uma situação em que um processamento deve 
aguardar o acontecimento de um evento.

Na verdade, pode acontecer uma de várias 
possibilidades de evento. Esse evento pode ser 
o recebimento de uma mensagem ou um timer 
expirando depois de dois dias. Nesse caso, há 
duas possibilidades de eventos. A primeira 
que acontecer continuará o processamento, 
e as outras opções são canceladas. Veja um 
exemplo na figura 4.

 Eventos multiplos

Nesse caso, o médico solicita um exame e 
duas são as possibilidades: o cliente pode fazer 
o exame solicitado e retornar ao médico, ou o 
cliente pode ignorar a solicitação e dirigir-se 
a outro médico. Caso o cliente faça o exame, 
o médico emitirá uma receita com base nos 
resultados. Caso não haja retorno, a ficha 
do cliente será arquivada. Nos dois casos, o 
processamento continua pela notificação do 
plano de assistência médica. 

Vale salientar que, após adotar uma possi-
bilidade, ignora-se a outra. Caso o resultado 
dos exames seja enviado ao médico, nunca 
ocorrerá o arquivamento da ficha do cliente. 

Esse tipo de estrutura é chamada de deci-

são complexa baseada em eventos e  corres-
ponde ao elemento “pick” da BPEL. Claramente 
a documentação indica que a implementação 
deste elemento foi no sentido de facilitar a 
migração de desenhos criados em BPEL.

 Eventos complexos

Algumas vezes nenhum dos três tipos de 
gateways (OR, AND e XOR) é suficiente para 
representar uma situação. Os gateways tes-
tam uma única condição, mas algumas vezes 
necessitamos testar mais de um dado para 
tomada da decisão. Outra necessidade é a 
mistura de um comparador comum (AND, OR 
ou XOR) com um comparador baseado em 
eventos. Neste caso, foi criado um coringa 
chamado “evento complexo”, onde cada uma 
de suas saídas pode efetuar testes distintos, 
e decisões podem ser tomadas de forma mais 
completa. Outra utilização para este tipo de 

elemento existe quando precisamos saber 
se uma determinada saída foi escolhida, em 
função de outras escolhas.

 

Figura 4 - Tratamento eventos
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Neste caso, podemos ter compras à vista, 
em dinheiro ou à prazo. Caso a compra seja 
à vista ou em dinheiro, o caminho seleção de 
brinde também é executado. Caso a compra 
seja a prazo, seleção de brinde não é execu-
tado. Desta forma, uma saída pode tomar de-
cisões em função de outras saídas. Os outros 
tipos de gateway não permitem este tipo de 
comportamento.

 Gateways diretamente   
   em fluxos

Embora obscuro, podemos representar 
gateways diretamente na saída das setas de 
fluxos. O diagrama se torna de mais difícil lei-
tura, mas reduz a quantidade de gateways. 

 

Quando a saída de um fluxo contém um 
losango, significa que uma decisão deve ser 
aplicada. Quando a seta contém um corte 
diagonal, significa que é a saída default. Se 
a seta não contiver nenhum destes dois ele-

mentos, significa que o caminho deve ser se-
guido. Se houver mais de um caminho, todos 
eles devem ser seguidos. Portanto, as duas 
representações dafigura 7 são idênticas em 
termos de BPMN.

Figura 5 - Exemplo Token

Figura 7 - Exemplos iguais
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No primeiro caso, a saída da atividade 
segue por dois caminhos, o que significa 
que há uma bifurcação. No segundo, 
está representado através do gateway a 
bifurcação. Para junções, o processo é o 
mesmo, ou seja, duas setas chegando a 
uma atividade representam a junção de 
um AND. 

Para elementos do tipo XOR, seria algo 
como :

No primeiro caso, o losango indica 
uma condição, que se não for respeitada, 
fará com que o fluxo siga pelo caminho 
default, para evento 3. Esta representação 
é similar ao desenho da direita, mas 
utilizando o gateway para XOR.

 Conclusão

Pelos mecanismos condicio-
nais do BPMN pode-se per-
ceber uma notação bem mais 
amadurecida do que notações 
como UML, e outras que vi-
sam simplesmente o desenho 
de processos, como IDEF. Ela 
também têm elementos gráfi-
cos que permitem geração de 
códigos específicos durante 
a implantação dos fluxos. E o 
padrão ainda está em evolu-
ção, se aproximando cada vez 
mais das soluções BPMS, em 
termos de notação.
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 Você precisa de um ESB (Enterprise 
Service Bus) ?

Quando se fala no mundo 
SOA, tem se discutido muito 
sobre os ESB (Enterprise Service 
Bus).  Para que serve um ESB, e 
realmente sua empresa necessita 
de mais esta ferramenta para 
implementar SOA ?

Já discuti um pouco no artigo “A 
implantação da arquitetura SOA” este 
assunto, mas vamos focar agora nos tais 
ESBs, e como podem ajudar a implantação 
de SOA. Aqui cabe uma pergunta : Por 
que o tão desejado reaproveitamento de 
códigos nunca obteve sucesso completo ? 

Podemos fazer algumas constatações 
sobre o que pode ter ocorrido. Enquanto 
que as metodologias evoluíram bastante 
no processo de construção de sistemas, 
desde o levantamento de requisitos 
até a construção de sistemas, pouco se 
evoluiu nas disciplinas específicas para 
reaproveitamento de códigos. 

Hoje temos poucas ferramentas e 
a maioria são proprietárias, e muitas 
vezes não integram com o processo de 
construção. Existem também barreiras 
culturais, já que existem empresas onde os 
softwares utilizados são departamentais, 
e não corporativos. 



Mecanismos de reaproveitamento de códigos 
somente têm sucesso completo se o reaprovei-
tamento acontecer de forma corporativa.

Todos estes problemas também irão aparecer 
quando se implementa SOA, e na verdade muito 
agravados, já que a quantidade de componentes 
(serviços) tende a ser muito maior no SOA do 
que em abordagens tradicionais. 

Na minha modesta opinião, implantar SOA 
sem alguma infra-estrutura comum para lo-
calização e gerenciamento dos serviços pode 
colocar a empresa em um caos total, de médio 
para longo prazo (leia mais no artigo a implan-
tação do SOA). 

Os ESBs fornecem parte desta infra-estru-
tura na forma de barramentos comuns para 
execução de serviços, com algumas facilidades 
como conversão de protocolos e localização de 
serviços.

A importância dos ESBs é tanta, que a maio-
ria dos fabricantes estão incorporando de algu-
ma forma um ESB como parte de seu portifólio 
de produtos.  Podemos pensar no ESB como 
a ferramenta  que deve trazer organização ao 
CAOS que será criado pelos milhares de serviços 
publicados em um ambiente totalmente imple-
mentado com SOA. Claro que conseguiremos 
esta organização sem os ESBs, mas ao custo 
de uma disciplina muito grande por parte de 
toda equipe. 

Algumas das facilidades dos ESBs  são alta-
mente desejáveis em um ambiente corportativo : 

 Roteamento

Imaginando um ambiente onde os serviços 
são departamentais, provavelmente os serviços 
deste departamento serão depositados em um 
servidor. Um ESB permite a conexão entre os 
vários servidores departamentais, de forma 
que se um serviço não for encontrado em um 
servidor, pode haver uma busca em outros ser-
vidores conectados, proporcionando a sonhada 
mobilidade de serviços. 

 Mediação e Transformação

Supondo um serviço implementado em Java, 
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e disponibilizado via RMI, que em um dado mo-
mento necessite ser acessado por códigos .NET. 
Uma das promessas dos ESBs é que poderemos 
ter serviços mediados entre protocolos diferen-
tes, ou seja, se acessa uma rotina em DCOM que 
estará sendo convertida para um acesso RMI, no 
caso acima. Conversões de tipos também são 
parte desta mediação.  

Segurança e Garantia de entrega

Se todos os serviços estão instalados em um 
barramento controlado, podemos medir tempos, 
gravar logs, gerenciar erros, tudo sem interfe-
rência das camadas acima do ESB. Por outro 
lado, os serviços também podem ser criados 
sem esta preocupação em mente. Um bom ESB 
irá facilitar tanto a criação de serviços quanto a 
orquestração dos mesmos. 

Existem algumas soluções no mercado, e até 
mesmo algumas implementações Open Source 
(o mule é uma delas, e também existem imple-
mentações pela Apache Software). Várias delas 
ainda são simplórias, e parece que não temos 
claro ainda os limites do que o ESB deve fazer ou 
não. Alguns players estão colocando recursos de 
orquestração, conversão e até lógica de negócios 
nos ESBs, o que ainda não é possível dizer se 
é uma boa estratégia ou pode trazer confusão. 

O que parece é que os ESBs ajudam a todos. 
As empresas ficam mais organizadas em termos 
de serviços, e os grandes players podem simplifi-
car o desenvolvimento, adicionando camadas (e 
naturalmente mais lucros em seus portifólios). 

Bem, o que podemos assumir é que os erros 
do passado, como o esquecimento em relação 
à governança dos serviços parece que não está 
acontecendo nos dias atuais, com o mundo 
SOA. Muito estudo têm se feito nestas áreas, e 
parece que um conjunto de evoluções está por 
aparecer no mercado. 



& Leitura

& Modelagem de processos de negócios 

com BPMN - Curso completo: 

Este é o primeiro livro no Brasil (e no mundo, 
segundo uma busca na Amazon) a focar especifi-
camente na especificação BPMN. 

Como sabemos a especificação oficial é muito 
completa, mas é densa e de difícil leitura. Este 
livro, o primeiro de uma série da Editora PortalBPM 
visa tornar o assunto mais simples.

A obra constitui-se de doze capítulos que 
exploram todos os elementos visuais da no-
tação além de explorar tópicos relacionados, 
como design patterns aplicados ao BPMN e um 
capítulo com uma introdução ao processo de 
mapeamento para BPEL.

O primeiros capítulos fornecem uma in-
trodução  sobre as soluções BPMS e como se 
beneficiam da notação BPMN. 

Do terceiro ao sétimo capítulo, cada um dos 
elementos BPMN é explorado, de uma forma 
mais simples que o exposto na documentação 
oficial. 

O oitavo capítulo apresenta os erros comuns 
no desenho BPMN, não permitidos segundo a 
documentação

O nono capítulo explora um pouco sobre a 
modelagem de processos de negócio, e ar-
tefatos comuns que podem ser utilizados 
no processo de levantamento. No décimo, o 
principal padrão de execução que é o BPEL é 
apresentado, e algumas considerações sobre 
o mapeamento BPMN para BPEL. 

O décimo primeiro e décimo segundo capítulos 
exploram a ferramenta de desenho BPMN da edi-
tora PortalBPM e apresenta uma lista de soluções 
para dessenho utilizando este padrão.

O décimo terceiro capítulo apresenta os design 
patterns para workflow, utilizando a notação 
como exemplo. &
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