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RESUMO
Os ambientes de TI (Tecnologia da Informação) atuais tornaram-se
extremamente complexos e heterogêneos. A Arquitetura Orientada a Serviços é uma
das alternativas para tratar tal complexidade, potencialmente trazendo vantagens
como reúso, agilidade na criação de novas funcionalidades e integração.
Particularmente, SOA (Service-Oriented Architecture) permite a automação de
processos de negócio por meio do uso de engines de BPEL (Business Process
Execution Language). Essa característica de SOA a torna candidata a
implementações de sistemas ERP (Enterprise Resource Planning), que são
fortemente associados a processos de negócio e são tipicamente sistemas de
alteração complexa. Este trabalho conduz uma pesquisa para a seleção de um
método de Análise Orientada a Serviços para sistemas ERP. Em seguida o método
selecionado é aplicado em parte de um sistema ERP. Finalmente é feita a
implementação do sistema analisado.
Palavras-chave: Enterprise Resource Planning, SOA, WS-BPEL.

ABSTRACT
Service-Oriented Architecture applied to ERP Systems Development.

The current IT (Information Technology) environments became significantly
complex and diverse (heterogeneous). The Service-Oriented Architecture (SOA) is
one of the options to deal with such complexity, potentially bringing benefits such as
re-use, flexibility on new functionalities development and integration. Particularly,
SOA allows business process automation through using BPEL engines (Business
Process Execution Language). This SOA feature turn it into a potential option for
ERP (Enterprise Resource Planning) system implementation, which are strongly
connected to business processes and are typically complex systems change. In this
work it is done a research for selecting an oriented service analysis method for ERP
systems. The selected method is applied in part of an the ERP system. Finally
system analyzed is implemented.
Keywords: Enterprise Resource Planning, SOA, WS-BPEL.
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1

INTRODUÇÃO E MOTIVAÇÃO

Os sistemas ERP são sistemas de informação integrados. Davenport (1998)
conceitua um sistema ERP como um pacote comercial de software que tem como
finalidade organizar, padronizar e integrar informações transacionais que circulam
pelas organizações. Esses sistemas integrados permitem acesso a informações
confiáveis em uma base de dados central e em tempo real.
Segundo Colangelo Filho (2001) não há uma definição precisa do que seja um
sistema ERP, mas é possível considerá-lo como uma aplicação de software capaz
de automatizar e integrar parcela substancial dos processos de negócio
empresariais como: finanças, controles, logísticas e recursos humanos. Os sistemas
ERP permitem ainda compartilhar dados e uniformizar processos de negócio,
produzir e utilizar informações em tempo real.
Para Laudon e Laudon (2012), os sistemas ERP são baseados em um conjunto de
módulos integrados de software e uma base de dados central comum. O banco de
dados coleta dados de diferentes divisões e departamentos de uma empresa, e de
um grande número de processos de negócio chave na fabricação e produção,
finanças e contabilidade, vendas e marketing, recursos humanos, tornando os dados
disponíveis para aplicações que dão apoio a quase todas as atividades comerciais
internas de uma organização. Quando a nova informação é introduzida por um
processo, a informação é imediatamente disponibilizada para outros processos de
negócio.
A evolução dos sistemas ERP se deu a partir dos sistemas MRP (Material
Requirements Planning), voltados para aplicações em empresas manufatureiras. Os
sistemas MRP eram utilizados para controle de estoque e apoio a funções de
planejamento de produção e compras. O advento da computação em rede
possibilitou mais uma evolução dos sistemas ERP, agora para MRPII (Manufacturing
Resources Planning) que além das funções de planejamento de produção e controle
de estoque, tratavam de planejamento de capacidade de produção e de aspectos
financeiros, como orçamentos e custos de produção.
A necessidade de integração contribuiu para que os sistemas ERP continuassem a
evoluir. Esta evolução ocorreu devido à dificuldade de integração dos sistemas
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MRPII e do crescimento da utilização da arquitetura client / server, que possibilitou
às organizações a centralização dos dados. Os sistemas MRPII foram desenvolvidos
quando os microcomputadores estavam difundindo-se. Segundo Colangelo Filho
(2001) os custos de aplicações de software baseados em microcomputadores eram
atraentes, as aplicações desenvolvidas eram departamentais, em consequência
isoladas.
Para Souza e Zwicker (2000), os sistemas ERP surgiram para explorar a
necessidade de desenvolvimento de sistemas integrados. Os autores sustentam
ainda que, fatores como a evolução de tecnologias (bancos de dados relacionais,
arquitetura client / server) e o amadurecimento das opções disponíveis no mercado
contribuíram para a expansão dos sistemas ERP.
A decisão de implementação de um sistema ERP não é tarefa fácil, todas as
implementações necessitam de algum tipo de customização. Implementar um
sistema ERP, pode significar: optar por desenvolver o software com recursos
internos, contratar um desenvolvedor externo ou adquirir um pacote pronto. Para o
caso da opção de aquisição de pacotes prontos, Rothenberger e Srite (2009)
afirmam que apesar de os pacotes serem projetados para funcionar em diferentes
organizações, na maioria das vezes não estão preparados para atender determinada
funcionalidade de negócio. Além disso devem ser considerados aspectos
potencialmente complexos como integração de processos e custo operacional do
próprio sistema.
A implementação de um sistema ERP pode trazer vários impactos às organizações.
É nesta fase que a necessidade de adaptação a uma visão orientada a processos se
faz necessária para evitar problemas como: dificuldade de parametrizações e
aumento de custos. Mesmo após a implementação de um sistema ERP, o
dinamismo do negócio pode requerer alterações frequentes que levem a novas
parametrizações e customizações.
A opção por customizações em sistemas ERP quase sempre acarreta riscos aos
projetos. Segundo Aloini, Dulmin e Mininno (2007), um sistema ERP não é simples e
sua implementação não é puramente tecnológica. O sistema modifica a maneira
como a organização opera. Subestimar os esforços envolvidos na gestão da
mudança pode resultar em falha de projeto.
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As organizações em geral estão adotando sistemas ERP. De acordo com O’Leary
(2004), a utilização de sistemas ERP é generalizada, e não só as grandes
corporações, mas também pequenas e médias empresas estão fazendo uso
extensivo de sistemas ERP.
Os sistemas ERP se tornaram um tipo de sistema comum nas organizações. Por
outro lado, um estilo arquitetural que vem tendo grande aceitação é SOA. Dentre as
muitas possíveis vantagens elencadas pela literatura especializada estão: facilidade
de integração e o reúso. Tenório (2013) afirma que SOA é um padrão de engenharia
de software recente, e não há consenso quanto a sua definição o que faz com
surjam na literatura diferentes conceitos e abordagens.
Para Fujita (2009), SOA é uma nova forma para o desenvolvimento de sistemas de
informação baseada em um conjunto de componentes modularizados, autônomos e
fracamente acoplados, denominados serviços, em que cada um deles possui
processos e comportamentos distintos.
Já para a OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information
Standards), SOA é uma arquitetura de software com um conjunto de funções de
negócio, chamadas de serviços, combinadas para gerar novas aplicações,
denominadas de serviços compostos (OASIS, 2012).
Para Erl (2005), a Arquitetura Orientada a Serviços representa um modelo de
arquitetura que visa melhorar a agilidade em uma empresa, reduzindo a carga de TI
em toda a organização. Isto é alcançado por meio da orientação a serviços.
Para Kohlborn et al. (2009), SOA tem importantes atributos como baixo
acoplamento, granularidade, interoperabilidade e reúso, características que podem
trazer vantagens ao desenvolvimento de sistemas ERP quando comparados ao
modelo tradicional client / server.
1.1

Questões Principais da Pesquisa

As duas principais questões desta pesquisa são:


Os processos de Análise Orientada a Serviços da literatura são adequados
para o caso particular de sistemas ERP?
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Como poderia ser o desenvolvimento de um sistema ERP como base em uma
SOA?

1.2

Objetivo

O objetivo principal deste trabalho é a elaboração de um experimento de Análise
Orientada a Serviços para parte de um sistema ERP.
Dentre os objetivos secundários específicos destacam-se:


A seleção de um método de Análise Orientada a Serviços dentre os métodos
existentes.



O desenvolvimento de parte de um sistema ERP com base na SOA resultante
do objetivo principal.

1.3

Contribuições Esperadas

As principais contribuições deste trabalho são:


A seleção de um método de Análise Orientada a Serviços voltado para
sistemas ERP.



A correspondente aplicação referencial do método selecionado em um
experimento de Análise Orientada a Serviços para parte de um sistema ERP.

É considerada uma contribuição secundária:


O experimento de desenvolvimento de parte de um sistema ERP com base
em SOA.

1.4

Método de Trabalho

O método de trabalho está fundamentado nas seguintes etapas:


1 - Levantamento bibliográfico sobre os seguintes temas:
o Sistemas ERP.
o

SOA.
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o Métodos de Análise Orientada a Serviços.
o Ferramentas para modelagem de SOA com BPEL.


2 - Levantamento e seleção dos métodos de Análise Orientados a Serviços.



3 - Experimento de Análise Orientada a Serviços em parte de um sistema
ERP.
o 3.1 – Seleção dos processos de negócio do sistema ERP que serão
incluídos no experimento.
o 3.2 – Aplicação do método de Análise Orientada a Serviços.
o 3.3 – Avaliação do experimento.



4 – Desenvolvimento de parte de um sistema ERP.
o 4.1 – Desenvolvimento de web services.
o 4.2 – Implementação de processos de negócio em BPEL.
o 4.3 - Projeto e desenvolvimento da camada de apresentação.
o 4.4 – Testes do sistema desenvolvido.



5 – Elaboração das conclusões e sugestões para prosseguimento de
pesquisa.

1.5

Organização

O trabalho apresentado está dividido em cinco seções:
A seção dois (Revisão Bibliográfica) traz os conceitos básicos e o estado da arte
envolvendo SOA, ERP e o uso conjunto de SOA e ERP.
A seção três (Experimento de Análise Orientado a Serviços ERP) traz a seleção do
método de Análise Orientada a Serviços e o experimento de aplicação do método
selecionado ao desenvolvimento de parte de um sistema ERP.
A seção quatro (Experimento de Desenvolvimento de ERP Baseado em SOA)
descreve o experimento de desenvolvimento dos processos de negócio analisados
na seção três.
A seção 5 traz as conclusões do trabalho e sugestões para trabalhos futuros.

20

2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Esta seção apresenta os conceitos básicos e o estado da arte referentes a
processos de negócio, SOA e sistemas ERP.
2.1

Processos de Negócio

Os processos de negócio são tarefas logicamente relacionadas e comportamentos
que as organizações desenvolvem ao longo do tempo para produzir resultados
específicos de negócios de uma maneira única, organizada e coordenada. O
desenvolvimento de um novo produto, geração e cumprimento de uma ordem,
criação de um plano de marketing e contratação de um empregado são exemplos de
processos de negócio e a maneira como as empresas realizam seus processos de
negócio podem ser um fator determinante em matéria de competitividade.
Segundo Gonçalves (2000) não existe um produto ou um serviço oferecido por uma
empresa sem um processo empresarial. Da mesma forma, não faz sentido existir um
processo empresarial que não ofereça um produto ou um serviço. O autor afirma que
a ideia de processo como um fluxo de trabalho com inputs e outputs bem definidos e
tarefas que seguem uma sequência dependendo umas das outras vem da tradição
da engenharia (que também deu origem à ideia de reengenharia).
Atividades previamente estabelecidas, que determinam como o trabalho deve ser
realizado em uma empresa constituem, portanto processos de negócio. São ações
que relacionadas de maneira coerente produzem um output favorável à organização.
Processos de negócio elaborados de maneira incorreta podem comprometer a
eficiência da organização gerando produtos e serviços de qualidade duvidosa. As
principais características dos modelos básicos de processos empresariais e
exemplos são mostradas no quadro 1.

Quadro 1 – Espectro dos principais modelos de processos empresariais.
Processo como

Exemplo

Características
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Fluxo de material

Fluxo de trabalho

Série de etapas

Atividades coordenadas





Inputs e outputs claros



Atividades discretas



Fluxo observável



Desenvolvimento linear



Sequência de atividades

Desenvolvimento de produto



Início e final claros

Recrutamento e contratação de
pessoal



Atividades discretas



Sequência de atividades

Modernização do parque
industrial da empresa



Caminhos alternativos
para o resultado

Redesenho de um processo



Nenhum fluxo perceptível

Aquisição de outra empresa



Conexão entre atividades

Desenvolvimento gerencial



Sem sequência
obrigatória



Nenhum fluxo perceptível



Evolução perceptível por
meio de indícios



Fraca conexão entre
atividades



Durações apenas
previstas



Baixo nível de controle
possível

Processo de fabricação
industrial

Negociação salarial

Mudança de estados

Diversificação de negócios
Mudança cultural da empresa

Fonte: Gonçalves (2000).

2.2

Sistemas ERP

Os sistemas ERP são sistemas de informação integrados. A principal característica
dos ERP está na sua composição. São sistemas formados por subsistemas com
capacidade de automatizar os diversos processos empresariais e em sua maioria
são comercializados em forma de pacotes comerciais.
A utilização dos sistemas ERP cresceu na década de 90. Souza e Zwicker (2003)
apontam diversas razões para explicar esse crescimento, dentre elas a
competitividade entre as empresas que foram forçadas a buscar alternativas para
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redução de custos e oferta de produtos e serviços diferenciados. Para Reinhard e
Bergamaschi (2003), o aumento se deu devido à incapacidade dos sistemas
existentes em atender todas as necessidades das empresas, dentre elas: a falta de
atualização tecnológica, a falta de integração e até o chamado bug do milênio.
Para Bidgoli (2004), os sistemas ERP, são sistemas baseados em computadores
usados para gerenciar processos de negócio. Seu objetivo é dar apoio ao fluxo de
informações entre todas as funções de negócios, dentro e fora dos limites de uma
organização.
O ambiente competitivo proporcionado pela globalização exigiu a ampliação das
áreas de cobertura dos sistemas de informação. Os sistemas MRP evoluíram para
sistemas MRPII que passaram a atender as áreas de finanças e produção além de
recursos humanos. Para Colangelo Filho (2001) a expressão ERP passou a ser
usada para denominar os sistemas MRPII devido sua grande amplitude funcional, a
figura 1 ilustra a evolução dos sistemas ERP.

Figura 1 – Evolução dos sistemas ERP.

Fonte: Adaptado de Colangelo Filho (2001).

Ainda segundo Colangelo Filho (2001), a maior parte dos pacotes ERP comerciais
cobrem parcialmente as três áreas básicas das funções de suporte das
organizações, também chamadas de back-office: Finanças, Operações/Logísticas e
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Recursos Humanos. As principais áreas de aplicação dos sistemas ERP são listadas
no quadro 2.

Quadro 2 – Áreas de aplicação dos sistemas ERP.
Finanças

Operações / logísticas

Recursos humanos



Contabilidade financeira



Suprimentos



Recrutamento e seleção
de pessoal



Contas a pagar



Administração de
materiais



Treinamento



Contas a receber



Gestão da qualidade



Benefícios



Tesouraria



Planejamento de controle 
da produção



Ativo imobilizado



Custos de produção



Medicina e segurança do
trabalho



Orçamentos



Previsão de vendas



Remuneração (salários)



Contabilidade gerencial



Entrada de pedidos



Folha de pagamento



Custos



Faturamento



Análise de rentabilidade



Fiscal



Gestão de projetos

Desenvolvimento de
pessoal

Fonte: Colangelo Filho (2001).

2.2.1

Características dos Sistemas ERP

Os sistemas ERP são modulares e têm maior relevância e aplicabilidade na
integração dos processos de negócio de todas as áreas funcionais da organização.
De acordo com Souza (2000) as características dos sistemas ERP, tomadas em
conjunto distinguem-nos de sistemas desenvolvidos internamente nas organizações
de outros sistemas classificados como pacotes comerciais. São pacotes de software
compostos por diversos módulos, que atendem a determinada necessidade
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empresarial e permite que o cliente escolha qual módulo utilizar. São também
características comuns em sistemas ERP:


Incorporam modelos de processos de negócio, são desenvolvidos a partir de
modelos de processos padrão.



São sistemas integrados e utilizam um banco de dados corporativo. Os
módulos trocam dados sem a necessidade de complementos específicos.



Possuem grande abrangência funcional. Os sistemas ERP atendem uma
ampla gama de funções empresarias.



Requerem procedimentos de ajuste. O fato de incorporar processos de
negócio padronizados implica em vários procedimentos de ajustes, visto que
os processos têm peculiaridade específicas que variam de organização para
organização.

Além das características mencionadas, os sistemas ERP têm outros conceitos
usualmente citados que são: funcionalidade, módulo, parametrização, configuração,
customização, localização e versionamento:


Funcionalidade – Conjunto total de funções que compõem um sistema ERP.



Módulo – Conjunto de funções que podem ser adquiridos separadamente.



Parametrização – Processo de adequação de determinada funcionalidade de
um sistema ERP.



Configuração – Representa o conjunto das opções de funcionamento das
diversas funções de um sistema ERP.



Customização – Processo de modificação de um sistema ERP para que este
possa atender determinada necessidade empresarial.



Localização – Adaptação de um sistema ERP para determinado país, a
adaptação inclui, o idioma, taxas, leis e procedimentos comerciais.



Versionamento – Ou “upgrading”, incorporação de nova funcionalidade,
correção de defeitos. Em sistemas ERP a atualização de uma versão pode
exigir esforços significativos por parte do cliente.
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2.2.2

Arquitetura dos Sistemas ERP

De acordo com Davenport (1998) os sistemas ERP se dividem em módulos, os
módulos são agrupamento de funções relativas às áreas departamentais ou a um
conjunto de processos da organização. O autor enfatiza ainda que o coração de um
sistema empresarial é um banco de dados central que recebe e fornece informações
para diversas aplicações que dão apoio a diversos processos empresariais. O banco
de dados central facilita sobremaneira o acesso ao fluxo de informações sobre o
negócio, conforme a figura a 2.

Figura 2 – Arquitetura de um sistema ERP.

Fonte: Adaptado de Davenport (1998).

Os sistemas ERP mais atuais adotam a arquitetura cliente / server que consiste em
um computador cliente que requisita serviço de processamento de outro computador
ou servidor. A comunicação entre os computadores fica a cargo dos protocolos de
rede, locais ou remotas.
Uma arquitetura cliente / server típica é dividida em camadas: duas camadas (twotier), três camadas (three tier) e n camadas (n-tier). Segundo Rabie, Hassanein e
Hegazy (2008) a forma genérica dessa arquitetura é composta por três camadas:
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A primeira camada é a camada de apresentação, que é responsável por tratar
as questões de interface de usuário. Esta camada pode ser implementada por
vários aplicativos de interface de usuário, como o desktop, web ou interfaces
móveis.



A segunda camada é a camada de aplicação: que contém a lógica do
processo dentro da organização considera-se o núcleo do sistema ERP, e
mapeia as políticas da organização e do fluxo de trabalho entre as todas as
partes interessadas de ERP.



A terceira camada é a camada de base de dados, que contém o sistema de
gestão de base de dados para controlar as operações simultâneas.

Atualmente a maioria das aplicações ERP disponíveis utiliza a arquitetura em três
camadas, pois esta permite escalabilidade, ou seja, facilidade de aumentar o poder
de processamento adicionando mais servidores ao conjunto, quando necessário.
No caso particular de utilização de SOA em sistemas ERP, o conceito de três
camadas pode ser mantido com a SOA pertencendo à segunda camada.
2.2.3

Implementação de Sistemas ERP

A implementação é a etapa mais crítica no processo de implantação de sistemas
ERP, é nesta fase que o sistema é colocado em funcionamento após a
parametrização dos módulos. Segundo Souza e Saccol (2003) as dificuldades
decorrem principalmente devido ao fato de envolver mudanças organizacionais
como alterações nas tarefas e responsabilidades de funcionários e departamentos e
as transformações nas relações entre departamentos.
Uma parte importante no processo de implementação de sistemas ERP é a decisão
de escolha de quais módulos e em que ordem deverão ser implementados.
Tradicionalmente, os sistemas ERP dão apoio às áreas financeiras, recursos
humanos, operações e logística, vendas e marketing.
Os sistemas ERP integram os processos de negócio na organização e permite o
compartilhamento

de

informações

entre

os

diferentes

departamentos.

Implementações de ERP demandam mudanças substanciais de processos de
negócio em níveis tático, estratégico e operacional. Também exigem decisões
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relativas à configuração de software para alinhar o pacote escolhido com exigências
internas de negócio. O processo é demorado, caro e o retorno do investimento não
aparece da noite para o dia.
Para Hallikainen, Kimpimäki e Kivijärvi (2009) durante o processo de implementação
de ERP, diferentes tipos de decisão devem ser tomadas como a seguir:


Optar por único pacote ERP contra vários pacotes.



Big Bang ou mini Big Bang versus uma abordagem em fases.



Quantidade de módulos a implementar.



Ordem de implementação.



Customizações.



Reengenharia total contra reengenharia limitada.



Estratégia de implementação acelerada.

As organizações em geral têm peculiaridades, existem muitas diferenças na forma
de se trabalhar. Assim, a cultura empresarial fará a diferença para o sucesso ou
fracasso de implementações de sistemas ERP.
2.2.4

Customizações dos Sistemas ERP

As customizações são parte do processo de implementação dos sistemas ERP. Em
todas as implementações, é necessário certo grau de customização do sistema. As
customizações ocorrem, pois, os pacotes são projetados para atender diferentes
organizações, e na maioria das vezes não fornecem toda a funcionalidade
necessária a um processo de negócio específico.
Rothenberger e Srite (2009) afirmam que as customizações que envolvem adições a
sistemas ERP ou mesmo as modificações de código podem comprometer o sucesso
do projeto, pois muitas personalizações aumentam os custos e os limites da
implementação.
Ainda segundo os autores, a importância da reengenharia de processos de negócio
e personalização mínima foi confirmado como fatores críticos de sucesso para
implementações

de

ERP.

E

embora

as

dificuldades

encontradas

nas
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implementações de sistemas ERP altamente customizados sejam amplamente
conhecidas e aceitas, muitas organizações dão pouca ou nenhuma atenção a tal
ameaça quando se trata de suas próprias implementações.
2.2.5

Riscos Envolvidos em Sistemas ERP

O risco de um projeto é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, tem um
efeito positivo ou negativo em um ou mais objetivos do projeto. Um risco pode ter
uma ou mais causas e, caso ocorra, pode ter um ou mais impactos (PMBOK, 2013).
De acordo com Colangelo Filho (2001) os riscos são pontos de falha potencial.
Administrar os riscos é um fator crítico de sucesso para o projeto de implantação de
sistemas ERP. Os riscos estão associados à tecnologia insuficientemente testada,
barreiras de natureza política e problemas com os envolvidos no projeto.
Segundo Tsai et al. (2009) as implementações de sistemas ERP têm sido muitas
vezes considerados caras, complexas e arriscadas. Entretanto, compreender os
riscos de implementações pode ajudar a reduzir falhas em projetos de
implementação de sistemas ERP.
A seguir os dez principais fatores de risco enumerados por Tsai et al (2009), que
geralmente ocorreram durante a implementação de projetos de sistemas ERP:


Levantamento de requisitos com clareza insuficiente ou inadequada.



Falta de entendimento das funções do ERP por parte dos usuários.



Usuários inexperientes.



Falta de cumprimento de prazos.



O ERP não atende o processo organizacional.



Usuários não entendem os benefícios de um sistema ERP.



Falta de envolvimento da alta gerência.



Usuários não estão dispostos a usar um sistema ERP para auxiliar seu
trabalho.



Requisitos do sistema incorretos, necessidade de customizações.
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Usuários resistentes a mudanças.

Os projetos de implementação de sistemas ERP são arriscados e exigem
quantidade substancial de investimentos. É importante reconhecer tais riscos e criar
um conjunto de mecanismos eficazes para o seu gerenciamento e a assim
maximizar a taxa de sucesso de implementação de sistemas ERP.
2.2.6

Benefícios dos Sistemas ERP

A implementação correta e bem gerenciada de um sistema ERP oferece claros
benefícios. Segundo Souza (2000) quando as empesas tomam a decisão pela
utilização de sistemas ERP, esperam obter diversos benefícios. Entre os benefícios
apresentados pelos fornecedores estão principalmente a integração do sistema, que
permite o controle da empresa como um todo, a atualização tecnológica, a redução
de custos de informática e a disponibilização de informação de qualidade em tempo
real para a tomada de decisão sobre toda a cadeia produtiva.
Umble, Haft e Umble (2003) afirmam que os sistemas ERP fornecem dois grandes
benefícios que não existem em sistemas departamentais não integrados: uma visão
empresarial unificada do negócio, que engloba todas as funções e departamentos, e
um banco de dados corporativo, onde todas as transações comerciais são inseridas,
registradas, processadas e monitoradas. Esta visão unificada aumenta a exigência
de cooperação e coordenação interdepartamental.
2.2.7

Zadeh,

Principais Problemas dos Sistemas ERP

Mukhtar

e

Sahran

(2012)

afirmam

que

os

sistemas

ERP

vêm

desempenhando importante papel nas corporações e se tornando mais complexos.
Porém a menos que uma implementação correta, com a possibilidade de integração
de sistemas existentes seja feita, a adoção de ERP pode não corresponder às
expectativas.
Dentre os problemas encontrados para a implementação de ERP, vale destacar:
dificuldade de integração com aplicações legadas, requisitos com detalhamento
pobre, funcionalidades já embutidas nos pacotes que não se adequam a processos
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existentes, altos custos e prazos apertados. Para Kassem e Schult (2008), a
implementação de um sistema ERP é um processo longo e caro. As funções do
sistema ERP, que são entregues a uma empresa precisam ser ajustadas às suas
necessidades específicas.
Tais problemas estão intimamente ligados às características dos sistemas ERP: são
pacotes de software fechados, em sua maioria desenvolvidos por grandes
corporações e oferecidos aos clientes em uma economia globalizada. A
regionalização do pacote apresenta assim novos problemas específicos. No Brasil
Hypólito e Pamplona (2000) conduziram uma pesquisa na qual identificaram
problemas relacionados à legislação fiscal onde cada Estado possui a sua exigindo
do ERP relatórios específicos. O processo de custos também apresentou problemas,
pois cada filial apurava os custos de certa maneira a qual o ERP não atendeu.
Cada projeto de implementação de sistemas ERP, tem suas próprias características
e peculiaridades definidas pelos processos empresariais e pelos requisitos de cada
processo. Souza (2000) adverte que a principal desvantagem dos sistemas ERP é a
dificuldade de implementação que ocorre por meio de demorados processos que
podem demandar tempo considerável para serem completados. Ainda segundo o
autor, a dificuldade ocorre devido à necessidade de introdução de mudanças
organizacionais, forçando as empresas que normalmente são orientadas a uma
visão hierárquica e departamental a adaptar-se a uma visão orientada a processos.
O quadro 3 apresenta os possíveis benefícios e potenciais problemas de sistemas
ERP além dos já citados. Vale lembrar que os dados se referem à característica dos
sistemas ERP classificados como pacotes comerciais.

Quadro 3 – Benefícios e problemas relativos à característica “Pacote Comercial”.
Pacote

Aspectos Organizacionais

Aspectos Tecnológicos

Comercial
Benefícios
procurados




Foco na atividade principal da
empresa
Possibilitar a reengenharia de
processos, utilizando as melhores
práticas, conhecimento e
experiência de outras empresas



Atualização Tecnológica



Contar com ganho de escala
na pesquisa de novas
tecnologias



Ganho de escala no tempo
para desenvolvimento do
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acumulados nos sistemas

Problemas
potenciais

sistema



Redução dos custos de informática





Focar a área de TI na busca de
soluções empresariais, e não no
desenvolvimento de sistemas

Redução do backlog de
aplicações



Criação de uma infraestrutura
de comunicação sobre a qual
é possível construir



Dependência de fornecedor





Problemas de adequação do pacote
à empresa

Falta de controle sobre a
evolução tecnológica do
sistema



Necessidade de alterar processos
empresariais



O conhecimento a respeito do
funcionamento do pacote não
está na empresa



Necessidade de utilização de
consultoria externa para
implementação





Resistência a mudanças



Tempo para aprendizado de
interfaces não desenvolvidas
especificamente para a empresa

Curva de aprendizado para o
novo modelo de
desenvolvimento e
necessidade de novo
treinamento da equipe de TI



Dificuldade em manter o
conhecimento a respeito do
funcionamento do pacote
após o término da
implantação



Nem toda a funcionalidade
necessária já está disponível
ou é adequada, o que obriga à
integração com outros
sistemas



Possível incompatibilidade entre a
estratégia da empresa e a lógica do
ERP

Fonte: Souza (2000)

2.3

Arquitetura Orientada a Serviços (SOA)

SOA consiste em um conjunto de princípios que a definem como uma arquitetura
com baixo acoplamento e composta por fornecedores e consumidores de serviços
que interagem de acordo com um contrato negociado ou interface. O principal
objetivo de uma SOA é expor as funções dos aplicativos de uma forma padronizada,
para que estes possam ser reutilizados em outros projetos.
Segundo Krafzig, Banke e Slama (2004) SOA é uma arquitetura de software que se
baseia em conceitos como um front-end de aplicativos, serviços, repositório de
serviços e um barramento de serviços. Um serviço consiste em um contrato, uma ou
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mais interfaces e uma implementação.

Figura 3 – Elementos de uma Arquitetura Orientada a Serviços.

Fonte: Adaptado de Krafzig, Banke e Slama (2004).



Aplicativos de front-end – Os aplicativos de front-end, representam a camada
de apresentação. É a interface por meio da qual os usuários executam
atividades de um processo de negócio.



Serviços – As funções em uma SOA são expostas na forma de serviços. Os
serviços podem ser compostos para apoiar um processo de negócio e são
formados por um contrato, uma implementação e uma interface.



Repositório de Serviços – Em uma arquitetura SOA, um repositório de
serviços é o local que mantém informações sobre os serviços. Os
consumidores dos serviços consultam o repositório para obter informações
sobre os mesmo e como acessá-los.



Barramento de Serviços – A comunicação entre os componentes de uma
SOA é feita por meio do barramento de serviços ou ESB (Enterprise Service
Bus). O ESB é um middleware que permite a um ambiente heterogêneo com
diferentes tecnologias e protocolos de comunicação se conectar a uma SOA.
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Contratos – Os contratos de serviços são armazenados no repositório de
serviços e oferecem uma descrição do serviço. A descrição contém as
funcionalidades, o modo de utilização e restrições.



Implementação – A implementação expõe ao cliente apenas sua interface. A
implementação é quem efetivamente executa a funcionalidade definida no
serviço. A implementação pode sofrer alterações de tal maneira que o cliente
não seja afetado, uma implementação pode até mesmo ser substituída, o que
é possível devido ao desacoplamento das interfaces.



Interface – A interface disponibiliza ao consumidor do serviço as informações
necessárias para que este seja capaz de utilizá-lo.



Lógica de Negócio – A lógica de negócio é a regra de negócio executada pela
implementação dos serviços.



Dados – Os dados manipulados pelas regras de negócio embutidas nos
serviços podem ser provenientes dos próprios consumidores dos serviços
quanto de outras aplicações, como sistemas corporativos ou aplicações
legadas em um mainframe.

De acordo com Papazoglou e Van Den Heuvel(2007), SOA é uma abordagem
emergente que está baseada em padrões é independente de protocolos de
computação distribuída e ainda promove o baixo acoplamento de componentes. Os
componentes ou serviços representam funções completas de negócio, projetados de
maneira que possam ser utilizados por programas ou sistemas, em toda a
organização e mesmo até entre organizações.
O apoio aos componentes pode vir de diversos tipos de sistemas como sistemas
ERP e CRM (Customer Relationship Management), bases de dados, pacotes
comerciais e aplicações legadas. A figura 4 ilustra a hierarquia do ciclo de
desenvolvimento de serviços.

Figura 4- Hierarquia do ciclo de desenvolvimento de web services.
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Fonte: Papazoglou, Van Den Heuvel (2006).

Fugita (2009) afirma que uma SOA pode ser interpretada por meio de uma
hierarquia com diversos níveis de abstração. De acordo com esta hierarquia, uma
organização pode ser dividida em domínios de negócio que agrupam processos com
competências comuns. Um domínio é formado por processos de negócio compostos
por diversos serviços de negócio. Os serviços de negócios são construídos sobre
uma camada de serviços de infraestrutura e são implementados por componentes
de software.
Para Marks e Bell (2006), SOA é uma arquitetura de negócio conceitual onde a
funcionalidade de negócio, ou a lógica da aplicação, é disponibilizada para usuários
ou consumidores de uma SOA como serviços reusáveis e compartilhados em um
ambiente de rede. Os serviços em uma SOA são módulos de negócio ou
funcionalidades de aplicativo com interfaces expostas e são invocados por meio de
troca de mensagens.
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A Arquitetura Orientada a Serviços é uma forma de arquitetura de tecnologia
otimizada para o suporte a serviços, composição de serviços e inventário de serviços
(ERL 2009).
2.3.1

Análise Orientada a Serviços

Em uma visão simplificada, “Análise Orientada a Serviços” é o processo que leva à
definição de quais serviços devem compor uma SOA. Embora o conceito de
arquitetura SOA esteja crescendo, as metodologias de desenvolvimento propostas
para dar apoio ao paradigma da orientação a serviços estão distantes de uma
padronização. Atualmente, os métodos de Análise Orientada a Serviços mais
referenciados pela literatura são: SOMA(IBM, 2007), Papazoglou e Van Den Heuvel
(2006), Marks e Bell (2006), Erl (2005), e Fugita (2009) procurou combiná-los em um
novo método: MAPOS (Método de Análise e Projeto Orientado a Serviços).
2.3.1.1

SOMA (RUP)

O método SOMA (Service-Oriented Modeling and Architecture) é uma extensão ao
RUP (Rational Unified Process) processo de engenharia de software desenvolvido e
comercializado pela IBM (International Business Machines). O objetivo principal do
RUP é disciplinar o desenvolvimento de software para garantir a qualidade do
produto final. O SOMA, por outro lado, possibilita ao RUP ser utilizado em projetos
de SOA que contém as atividades, papéis e artefatos relacionados ao
desenvolvimento orientado a serviços.
Segundo Hussain et al. (2010), O SOMA consiste de quatro atividades: identificação
de serviços, especificação de serviços, realização de serviços e implantação de
serviços.


A identificação de serviços se encarrega da descoberta e seleção de serviços
candidatos.



A especificação de serviços refere-se a especificação do conjunto de serviços
por meio de um modelo de desenvolvimento de serviços.
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A realização de serviços refere-se à concepção do componente de serviço no
modelo de projeto.



A implantação do serviço se refere à transferência dos serviços para o
ambiente de produção.

O RUP oferece um caminho para a adoção de boas práticas em projetos de
software. Estas são resultado de experiências em projetos que deram origem ao
alicerce para a criação de um arcabouço formado pelo RUP. Entre as boas práticas
utilizadas pelo RUP, estão o desenvolvimento iterativo de software, o gerenciamento
de requisitos, a arquitetura baseada em componentes, o uso da UML (Unified
Modeling language), a garantia de qualidade e o gerenciamento de mudanças.
RUP depende de ferramentas para automação e controle de processos. Os
processos podem ser personalizados utilizando uma ferramenta específica, assim
como a utilização da UML, o controle de versão de documentos e códigos-fonte e o
próprio desenvolvimento. A utilização do RUP em projetos SOA é possível por meio
de uma extensão: (SOMA), oferecido pela IBM. O SOMA contém as atividades,
papeis e artefatos necessários ao desenvolvimento orientado a serviços.
De acordo com o RUP, o ciclo de vida de desenvolvimento de software é dividido em
fases, sendo que ao final de cada uma delas, é desenvolvida uma nova geração do
produto. As quatro fases do RUP são: Iniciação, Elaboração, Construção e
Transição.


Iniciação: Nesta fase é determinado o escopo do projeto. É realizada uma
descrição do ambiente e da arquitetura candidata. Estimativas de custo e
prazo do projeto, também são elaboradas nesta fase. Os resultados são um
documento de visão, uma prévia dos casos de uso, uma avaliação inicial dos
riscos do projeto e um plano de projeto.



Elaboração: O objetivo desta fase é analisar o domínio do problema e propor
uma arquitetura. São definidos o processo, a infraestrutura e o ambiente de
desenvolvimento. Os resultados desta fase são: o modelo de casos de uso,
os requisitos não funcionais, um plano detalhado do projeto e um protótipo
executável.
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Construção: Na fase de construção, os componentes da aplicação são
desenvolvidos, integrados e testados detalhadamente. Nesta fase é verificado
se os requisitos de qualidade da aplicação foram atingidos. O resultado final é
um produto de software devidamente integrado e pronto para ser entregue,
além da documentação voltada para os usuários.



Transição: A fase de transição disponibiliza o produto de software aos
clientes. As atividades desta fase incluem treinamento dos usuários, tarefas
de implantação em ambiente de produção e distribuição da aplicação
desenvolvida e avaliação para verificar a aceitação do produto.

No RUP, o processo é constituído por um conjunto de disciplinas, em que cada uma
representa uma sequência de atividades que produz algum tipo de valor. O RUP
define nove disciplinas: Modelagem de Negócio, Requisitos, Análise e Projeto,
Implementação, Teste, Implantação, Gerenciamento de Projetos, Gerenciamento de
Configuração e Mudanças e Ambiente.


Modelagem de Negócio: O objetivo desta fase é modelar a estrutura da
organização onde será implantada a aplicação. A disciplina procura
estabelecer um entendimento entre clientes, usuários e desenvolvedores
sobre o problema a ser solucionado. O RUP utiliza casos de uso de negócio
para representar os processos da solução.



Requisitos: O objetivo da disciplina de requisitos é estabelecer um acordo
entre desenvolvedores e clientes sobre o que o sistema deverá fazer. As
necessidades dos clientes são levantadas e documentadas. Os resultados
obtidos são descritos na forma de casos de uso e no documento de visão. O
modelo de casos de uso elaborado servirá de base para todo o ciclo de
desenvolvimento, passando por levantamento de requisitos, análise, projeto e
testes.



Análise e Projeto: A disciplina de análise e projeto parte dos requisitos, para
projetar a solução de software. A disciplina produz um modelo de projeto da
arquitetura do software que será desenvolvida. O modelo produzido,
especifica os subsistemas, componentes, classes e interfaces para realizar os
casos de uso. É uma representação de como o código-fonte será estruturado
e escrito.
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Implementação: A implementação organiza o código produzido em termos de
subsistemas e camadas de abstração. A disciplina envolve a implementação
das classes, testes unitários e integração gerando um sistema executável.



Teste: A disciplina de teste verifica se todos os requisitos foram
implementados e atendidos de forma adequada e identificam e detectam
possíveis falhas de implementação a serem solucionadas antes da
implantação do produto final.



Implantação: A entrega do produto de software aos usuários finais está a
cargo da disciplina de implantação. As atividades da disciplina incluem:
empacotamento, distribuição e instalação, suporte e assistência aos usuários,
testes beta e migração de dados de aplicações existentes.



Gerenciamento de Projetos: A disciplina de gerenciamento de projetos trata
da condução do projeto propriamente dito, gerenciando riscos, planejando e
monitorando a execução das atividades. Esta disciplina apresenta as
diretrizes para a produção de software de qualidade.



Gerenciamento de Configuração e Mudanças: Nesta disciplina o RUP
descreve como controlar os itens e artefatos de configuração. A disciplina
contém atividades para lidar com atualização simultânea de artefatos,
notificação de mudanças e correções e controle de múltiplas versões.



Ambiente: A disciplina de ambiente fornece às empresas desenvolvedoras de
software o ambiente de desenvolvimento necessário, para apoio a equipes de
projeto. A disciplina envolve a configuração do processo de desenvolvimento
para o contexto específico de um projeto.

O SOMA (IBM, 2007) estende o conteúdo original do RUP acrescentando novos
conceitos, papéis, atividades e artefatos. A maior parte dos acréscimos são
relacionados às primeiras fases: Iniciação e Elaboração e dizem respeito à disciplina
de Análise e Projeto. São adicionadas também três macro atividades que tratam do
desenvolvimento orientado a serviços: Identificação de Serviços, Especificação de
Serviços e Realização de Serviços.
A identificação de serviços, adaptado pelo SOMA à atividade de análise do RUP,
tem como objetivo, elaborar as especificações iniciais dos serviços candidatos.
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Várias fontes podem ser utilizadas para a identificação dos serviços candidatos
dependendo do tipo de projeto.


Análise de Processo de Negócio: É a tarefa responsável por identificar os
serviços a partir de modelos de processos de negócio, representados pela
notação BPMN (Business Process Modeling Notation). O fluxo de tarefas é
desempenhado por diferentes papéis e cada papel pode ser associado a um
serviço.



Análise de Caso de Uso de Negócio: Os casos de uso de negócio podem
servir como material para a identificação de serviços. A partir de um
determinado caso de uso, deve-se representar sua descrição na forma de
diagramas de sequência. Assim, pode-se associar o ator do caso de uso para
um serviço e as interações executadas pelo ator podem ser mapeadas para
as solicitações das operações do serviço.



Análise de Modelo de Dados: Os modelos de dados existentes deverão ser
analisados e os dados agrupados de forma a constituir um serviço. Este tipo
de serviço é chamado de Serviço de Encapsulamento de Dados.



Análise de Regras de Negócio: As regras de negócio são identificadas a partir
de um modelo de negócio (processo ou caso de uso) as regras de negócio
podem ser expostas ao restante da solução, e então encapsuladas por
serviços.



Análise de Recursos Existentes: As soluções orientadas a serviços em sua
maioria precisam interagir com aplicações legadas. Nesta tarefa é preciso
identificar as funções legadas necessárias à solução em desenvolvimento e
disponibilizá-las na forma de serviço. Isto pode ser feito por meio de
adaptadores ou integrando a função a um serviço.

O SOMA descreve duas macro atividades na fase de Projeto: Especificação de
Serviços e Realização de Serviços. A Especificação de Serviços recebe como
entrada o modelo de serviços candidatos identificados durante a Análise e a
definição das especificações das interfaces dos serviços. É composta pelas tarefas:
Teste Litmus de Serviço, Projeto de Mensagem e Especificação de Serviço. Na
Realização de Serviços, define-se como os serviços serão implementados,
passando pelas tarefas: Especificação de Componente e Decisões de Realização.

40



Teste Litmus de Serviço: O Teste Litmus, visa identificar características dos
serviços candidatos, como reúso, alinhamento com os requisitos de negócio,
possibilidade de composição e viabilidade técnica. O teste é realizado para
decidir se um serviço candidato será exposto como um serviço ou como um
componente.



Projeto de Mensagem: As mensagens são os dados de entrada e saída das
operações do serviço. As mensagens podem ser representadas por um
modelo de classes ou esquemas XSD (XML Schema Definition).



Especificação de Serviço: O serviço deve ser especificado considerando os
aspectos:

colaborações,

políticas,

dependências

e

composição.

As

colaborações de um serviço são seus relacionamentos com outros serviços.
As políticas especificam os requisitos não-funcionais dos serviços, como
segurança e qualidade. As dependências do serviço podem ser pré e póscondições

de

processamento,

relacionamentos

com

outros

serviços,

relacionamento entre o serviço e seu provedor. Ao final devem ser
especificadas as características de composição, caso seja um serviço
composto, como um serviço de orquestração implementado em WS-BPEL.


Especificação

de

Componente:

Nesta

tarefa,

são

especificados

os

componentes físicos e as interfaces do componente de serviço, seus atributos
e estrutura interna. A interface do componente deve conter as assinaturas das
operações do serviço, e os parâmetros dessas operações devem ser
referenciados nas mensagens de entrada. As interfaces podem ser
representadas por modelos de classes ou documentos WSDL (Web Services
Description Language). Ao final é modelada a estrutura interna do
componente, descrevendo-se as classes e seus relacionamentos.


Decisões de Realização: Uma vez determinados os serviços a serem
expostos, é necessário avaliar qual a abordagem de realização dos serviços.
Devem ser analisados recursos existentes que podem ser reusados para a
tomada de decisão com base nas seguintes opções:
o Construir internamente um novo componente de serviço.
o Adquirir um serviço que possa ser hospedado internamente.
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o Transformar uma aplicação legada para expor um serviço.
o Integrar uma aplicação legada, encapsulando-a em um serviço.
o Terceirizar, consumindo um serviço externo.
O SOMA utiliza alguns conceitos de BPM, o que permite que os serviços sejam
identificados a partir de modelos de processo de negócio, todavia não aborda
explicitamente atividades de orquestração de serviços. A Identificação de Serviços
considera o reúso de recursos existentes, possibilita a identificação de serviços a
partir de aplicações legadas, e oferece diversas fontes de identificação.
O método utiliza o conceito de serviço candidato. Na atividade de Especificação de
Serviços, requisitos não funcionais são tratados na definição de políticas de serviço
e na análise de características de qualidade de serviços. O SOMA é integrado ao
ciclo tradicional de desenvolvimento, utilizando na implementação técnicas de
desenvolvimento baseado em componentes e orientação a objetos.
2.3.1.2

Método de Thomas Erl

O ciclo de vida de um projeto de soluções orientadas a serviços descrito por Erl
(2005) segue uma série de passos para a construção dos serviços. O método é
semelhante ao desenvolvimento de aplicações distribuídas. O método combina as
abordagens top-down e bottom-up na identificação e especificação de serviços e
contém as etapas: Análise Orientada a Serviços, Projeto Orientada a Serviços,
Desenvolvimento de Serviços, Teste de Serviços, Implantação de Serviços e
Administração de Serviços.

Figura 5 – Ciclo de vida de desenvolvimento SOA.
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Fonte: Erl (2005).

Fases do ciclo de vida de desenvolvimento SOA:


Análise Orientada a Serviços - Fase inicial que tem por objetivo determinar o
potencial alcance da SOA. As camadas de serviço são mapeadas e serviços
individuais são modelados como serviços candidatos.



Projeto Orientado a Serviços – Projeto Orientado a Serviços é a fase que
determina como os serviços serão construídos. Esta fase é fortemente
baseada em padrões e influenciada pelos princípios da orientação a serviços.
As camadas de serviços projetados durante esta fase podem incluir a camada
de orquestração, o que resulta em uma definição formal de processos de
negócio.



Desenvolvimento de Serviços – Fase na qual os serviços serão construídos
efetivamente. Nesta fase são considerados aspectos técnicos como
linguagem de programação, plataformas e ambientes de desenvolvimento.



Teste de Serviços – Devido à natureza genérica, o potencial de reúso e a
participação em composições de maneira não previstas os serviços precisam
ser rigorosamente testados antes da implantação em um ambiente de
produção.



Implantação de Serviços – A implantação de Serviços é a fase na qual são
instalados e configurados os componentes distribuídos que implementam os
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serviços, interfaces de serviço, bem como quaisquer produtos de middleware
associados em ambiente de produção.


Administração de Serviços – Uma vez implantados os serviços precisam ser
administrados.

A

administração

envolve

a

monitoração

quanto

ao

desempenho e uso e controle de versão. A manutenção é necessária para
que os serviços operem satisfatoriamente.
A parte principal da fase de Análise Orientada a Serviços é a modelagem dos
serviços. O objetivo é determinar quais os serviços serão construídos, o escopo e a
lógica de cada um deles. Os passos da fase de Análise Orientada a Serviços são
mostrados na figura 6.

Figura 6 – Análise orientada a serviços.

Fonte: Erl (2005).

Passos para realização da Análise Orientada a Serviços:
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Definição dos Requisitos de Negócio – Fase em que os requisitos de negócio
são levantados e documentados. Requisitos de negócio devem ter maturidade
suficiente para que um processo de automação de alto nível possa ser
definido. A documentação elaborada nesta fase servirá de ponto de partida
para a Análise Orientada a Serviços.



Identificação de Sistemas Existentes – O objetivo desta fase é identificar
lógica de aplicação existente que automatize total ou parcialmente qualquer
um dos requisitos identificados na fase anterior. Os detalhes de como os
serviços se relacionam com os sistemas legados, não são relevantes nesse
momento, a intenção é realizar um levantamento adequado para prever quais
sistemas serão afetados. Esta informação será usada para ajudar a identificar
os serviços candidatos durante a fase de modelagem de serviços candidatos.



Modelagem de Serviços Candidatos – Nesta fase são identificadas as
operações candidatas e em seguida agrupadas em um contexto lógico para
dar origem aos serviços candidatos. Estes grupos eventualmente ganham
forma como serviços candidatos que são agrupados em um modelo composto
que representa a lógica combinada da solução orientada a serviços.

Figura 7 – Modelagem de serviços candidatos.

Fonte: Erl (2005).
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Passos para a Modelagem de Serviços:


Decomposição de processos de negócio – Uma vez que o processo de
negócio está documentado, este é decomposto em uma série de etapas com
granularidade fina. O nível de granularidade obtido nessa fase pode ser
diferente do original.



Identificação de operações candidatas – Determinados passos dentro de um
processo de negócio podem ser identificados como não pertencentes à lógica
que deve ser encapsulada por um serviço candidato. Exemplos são
processos manuais que não devem ou não podem ser automatizados e
etapas do processo executadas por aplicações legadas às quais os serviços
candidatos não são uma opção.



Abstração da lógica de orquestração – Para o caso de se construir uma
camada de orquestração para a arquitetura SOA em questão, é preciso
identificar as partes da lógica de processamento que serão abstraídas pela
lógica de orquestração. Ou seja, definir qual a lógica será representada no
processo ao invés de ser executada no serviço. Exemplos são regras de
negócio, lógica condicional, lógica de exceção e lógica sequencial.



Criação de serviços candidatos – Para a criação dos serviços candidatos, as
operações candidatas devem ser analisadas e agrupadas de acordo com o
contexto lógico correspondente. Os serviços baseados em tarefas devem ser
agrupados em um contexto específico para o processo de negócio, serviços
baseados em entidades agrupados segundo o relacionamento entre
entidades.



Refinar e aplicar orientação a serviços – Após a definição dos serviços
candidatos, aplicam-se os princípios de orientação a serviços. As operações
candidatas devem ser revisadas para garantir maior autonomia possível e o
reúso além do agrupamento das operações em serviços.



Identificar composição de serviços – As composições de serviços são
identificadas a partir da análise de um conjunto de cenários comuns que
podem ocorrer dentro dos limites de execução do processo de negócio. Com
as análises é possível concluir se os agrupamentos estão adequados. É
preciso certificar-se de incluir condições de falha nos cenários escolhidos.
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Revisão e agrupamentos de operações - Baseado nos resultados da
composição da etapa anterior, rever as etapas do agrupamento dos
processos de negócio e a organização das operações candidatas, se
necessário.

Os passos até aqui definidos referem-se à camada de negócio (business). Os
passos a seguir são referentes à camada de aplicação (application).


Análise de Requisitos de Processamento – O foco até agora esteve na lógica
do processo de negócio. Este passo requer um estudo sobre a lógica que tem
de ser executada para processar a ação descrita pela operação candidata,
verificar se a lógica já existe ou se precisa ser desenvolvida e se a lógica se
estende além dos limites da aplicação necessitando de outros sistemas para
executá-la (por exemplo, sistemas legados).



Identificar Operações de Serviços de Aplicação – Esta fase consiste em
decompor cada requisito de processamento identificado em uma série de
passos de menor granularidade. É preciso ser explícito sobre como rotular
estes passos para que eles façam referência às funções que estão
executando. O ideal é não fazer referência à etapa do processo de negócio
para a qual esta função esteja sendo identificada.



Criar Aplicação com Serviços Candidatos – Nesta etapa os serviços
candidatos são agrupados em um contexto pré-definido. Para os serviços
candidatos da camada de aplicação, o contexto principal é a lógica entre as
operações candidatas.



Revisar Composição de Serviços – Nesta fase os cenários identificados na
etapa 5 são revisados. Se possível incorporar novos serviços candidatos para
a camada de aplicação.



Revisão e Agrupamento de Operações – Nesta fase, revisar os cenários de
atividade a partir do passo 11. A revisão normalmente resultará em mudanças
no agrupamento e na definição das operações de serviços candidatos da
camada de aplicação. Eventuais omissões são apontadas em etapas de
processamento em nível de aplicativo, resultando na adição de novas
operações candidatas e talvez até novos serviços candidatos.
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Projeto Orientado a Serviços no método proposto por Erl é a fase onde as atividades
de projeto são especificadas. O projeto dos serviços físicos são derivados dos
serviços candidatos e em seguida agrupados em composições abstratas que
implementam um processo de negócio. O produto final são as especificações dos
serviços nas camadas de negócio (business service layer), aplicação (application
service layer) e orquestração (orchestration service layer). A figura 8 ilustra os
passos da fase de Projeto Orientado a Serviços.

Figura 8 – Projeto orientado a serviços.

Fonte: Erl (2005)

Passos para o Projeto Orientado a Serviços:


Composição da Arquitetura Orientada a Serviços – Durante a composição da
arquitetura orientada a serviços, são determinadas as camadas de serviços e
definidos os padrões a serem utilizados para especificação e implementação
dos serviços. Se a arquitetura em desenvolvimento decidir pela utilização da
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tecnologia de web services, será preciso definir quais as especificações de
XML (Extensible Markup Language) e web services serão utilizadas bem
como quais padrões WS-* serão necessários.


Projeto de Serviços Baseados em Entidades – Os serviços baseados em
entidades são parte da camada de serviços de negócio. São serviços
independentes que podem ser utilizados por qualquer aplicação que precise
acessar dados de uma entidade em particular. Os documentos WSDL são
utilizados para as especificações das interfaces e posterior implementação
dos web services e os esquemas de dados representados em esquemas
XSD.



Projeto de Serviços de Aplicação – O projeto dos serviços da camada de
aplicação, ao contrário dos serviços da camada de negócio, não exigem
conhecimentos de análise de negócios. A camada de serviços de aplicação é
uma abstração de ambientes técnicos de uma organização, não sendo
necessário considerar aspectos relacionados a negócios no projeto.



Projeto de Serviços Baseados em Tarefas – O projeto de serviços baseados
em tarefas, geralmente exigem menos esforços do que os dois processos
anteriores, pois possuem pouca necessidade de reúso. O projeto de serviços
de negócio centrado em tarefas preocupa-se com a representação precisa da
lógica que o processo de negócio deve executar. A lógica do fluxo de trabalho
pode ser representada por meio de diagramas de atividades.



Projeto de Processo Orientado a Serviços – Na arquitetura SOA, o projeto de
processos orientados a serviço corresponde à camada de orquestração. A
camada de orquestração une os serviços com a lógica dos processos de
negócio. As definições dos processos de negócio são representadas através
da linguagem WS-BPEL no método proposto por Erl.

Em Erl (2005) é apresentado o conceito de camadas de serviços. Erl classifica os
serviços segundo suas funcionalidades e estes, devem ser divididos em três
camadas. As camadas são: application service layer, business service layer e
orchestration service layer.
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Application service layer: Os serviços da camada de aplicação estabelecem a
fundação da Arquitetura Orientada a Serviços. Sua finalidade é fornecer
funções reutilizáveis relacionadas ao processamento de dados.



Business service layer: Os serviços da camada de negócio, são responsáveis
por expressar a lógica de negócio, e são os principais tipos de serviços em
uma SOA. O serviços desta camada podem ser divididos em dois grupos:
task-centric business services e entity-centric business services. Os serviços
task-centric encapsulam um processo de negócio e os entity-centric
representam as entidades do domínio (clientes, produtos e fornecedores).



Orchestration service layer: A camada de orquestração é a combinação de
diferentes serviços com maior granularidade. Consiste de um ou mais
serviços que compõem os serviços de negócio e de aplicação de acordo com
as regras de negócio e lógica incorporada nas definições de processos. Assim
como os serviços task-centric, a camada Orchestration também orquestra
processos, mas o faz com aplicativos especializados, os engines.

O método proposto por Erl detalha de forma minuciosa os passos para identificar
operações candidatas e descrever os serviços candidatos. Erl coloca a modelagem
de processo como parte da atividade de definição de requisitos de negócio,
separando-a das atividades de identificação e descrição dos serviços que ocorrem
durante a modelagem de serviços candidatos.
Os serviços são considerados candidatos desde sua modelagem até o momento da
especificação. A proposta de Erl utiliza o conceito de BPM, aplicado durante a
decomposição de processos de negócio em serviços e no projeto de processo de
negócio orientado a serviço, nesta atividade é utilizada a orquestração de processos
em WS-BPEL.
O método, na fase de projeto, considera as camadas de serviços quando descreve
as atividades de projeto voltadas para cada tipo de serviço: entidade, tarefa e
aplicação. As atividades têm como objetivo especificar serviços tendo como foco as
particularidades de determinado tipo de serviço.
Erl enfatiza os princípios de orientação a serviços. Durante a atividade de
modelagem de serviços candidatos, é feita uma avaliação para verificar se os
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serviços candidatos modelados possuem características como reúso e não mantém
estado.
Nas atividades de projeto de serviços, são verificados os princípios de reúso,
autonomia, independência de estado e baixo acoplamento. Se o método adota a
tecnologia web services, neste caso, são utilizados os padrões XSD e WSDL para
especificação dos contratos.
2.3.1.3

Método de Papazoglou e Van Den Heuvel

Segundo Papazoglou e Van Den Heuvel (2006) para realizar a especificação,
construção e refinamento de processos de negócio a partir de serviços, é necessário
um processo de desenvolvimento baseado em serviços. Os autores afirmam que um
método de desenvolvimento orientado a serviços deve manter o foco nos processos
de negócio. Os processos de negócio são os elementos reusáveis independentes de
aplicações e plataformas. O baixo acoplamento e a alta coesão entre os serviços,
são princípios que devem ser levados em conta durante o ciclo para que os
processos de negócio desenvolvidos sejam úteis e confiáveis.
O método proposto pelos autores utiliza a tecnologia de web services para a
especificação e implementação dos serviços. O ciclo de vida de desenvolvimento de
web services é parcialmente baseado em outros processos consolidados como o
RUP, o desenvolvimento baseado em componentes e a modelagem de processos
de negócio. O método abrange as fases do planejamento à execução, mas apenas a
análise e projeto são especificadas em detalhes, e está baseado em um processo
iterativo e incremental que compreende uma fase preparatória e oito fases distintas
que se concentram em processos de negócio.

Figura 9 - Fases do método de Papazoglou e Van Den Heuvel.
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Fonte: Papazoglou, Van Den Heuvel (2006).

Fases do método de Papazoglou e Van Den Heuvel:


Planejamento - A fase de planejamento é a fase preparatória. É durante a
fase de planejamento que a viabilidade do projeto, objetivos, normas e
procedimentos são estabelecidos. Os requisitos de projeto são reunidos nesta
fase.



Análise e Projeto – A fase de análise é fase onde os requisitos da aplicação
são definidos. Estes são baseados em metas de negócio às quais direcionam
o desenvolvimento dos processos de negócio. A fase de projeto tem por
objetivo transformar em especificações de interface os processos e serviços
definidos na fase de análise e deve garantir que as características de reúso,
composição e granularidades estejam adequadas.



Construção e Teste – A fase de construção e teste refere-se à codificação e
teste dos serviços usando as especificações que foram levantadas durante a
fase de projeto. Os testes avaliam se os requisitos foram satisfeitos, verificam
a integridade e a interoperabilidade, nesta fase também são realizados testes
de desempenho e funcionais.



Provisão – A fase de provisão de serviços está relacionada com aspectos
organizacionais. Nesta fase, aplica-se o modelo de negócio para a provisão
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dos serviços escolhidos durante a fase de planejamento. Esta atividade
engloba questões como medição de uso de serviço, classificação de serviço e
faturamento de serviços. A medição ocorre para o caso de serviços que
gerem receitas.


Implantação - Uma vez que o modelo de provisão foi estabelecido, os
serviços podem ser implantados e publicados em um sistema de repositório.



Execução e Monitoração – A fase de execução e monitoração é a fase final
da metodologia. Esta fase inclui medir o nível de serviço dos processos para
garantir qualidade na execução, tempo de execução, solicitação dos serviços
implantados e o gerenciamento do ciclo de vida dos serviços.

A Análise Orientada a Serviços é a fase em que os requisitos de uma nova aplicação
são levantados. Incluindo revisão de metas e objetivos de negócio e seus
respectivos escopos. Para isto, a fase de análise abrange as atividades:
identificação de processo, escopo de processo, análise de gap e análise de
realização.


Identificação de processos – A identificação de processos é a fase em que é
estabelecida a compreensão de como funciona a organização em termos de
processo de negócio. A partir da análise das funcionalidades é elaborado um
modelo lógico dos processos de negócio em questão. O objetivo desta fase é
identificar os serviços que podem ser agregados em um processo de negócio
e quais alterações podem ser realizadas. A remodelagem de processos pode
ser repetida várias vezes, com vários candidatos a modelos de processo
sendo analisados até se chegar a um modelo definitivo.



Escopo de processos – A definição do escopo dos processos de negócio
representa um controle para que os processos de negócio identificados não
se tornem extensos demais representando uma única aplicação. A separação
de funcionalidades em subprocessos impede que os processos de negócio se
tornem excessivamente grandes, complexos e de difícil manutenção.



Análise de gap – A análise de gap começa com a comparação entre as
funcionalidades dos serviços candidatos e implementações de serviços de
software disponíveis na organização. A estratégia de análise de gap pode ser
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desenvolvida em etapas e resulta em uma recomendação de quais serviços
devem ser desenvolvidos, reusados ou consumidos de um provedor externo.


Análise de realização – A análise de realização define qual a abordagem será
adotada para a implementação dos serviços. É uma abordagem que
considera cenários de realização de processos de negócio. Cada cenário é
avaliado em termos de custos, riscos, benefícios e retorno de investimento de
acordo com as exigências e prioridades do negócio. Os cenários
considerados são: green-field, top-down, bottom-up e meet-in-the-middle.
o Grenn-field: Este tipo de realização descreve como uma nova interface
de serviço é especificada com base em uma nova implementação de
serviço. Durante esta etapa, as linguagens de programação e modelos
que são apropriados para a implementação do novo serviço também
são determinados.
o Top-down: Na realização top-down, novos serviços são desenvolvidos
a

partir

de

interfaces

existentes.

A

principal

vantagem

do

desenvolvimento de serviços top-down é a consistência entre os
processos, serviços e a integração de aplicações. A desvantagem é o
alto custo de desenvolvimento e estabelecimento de uma arquitetura
organizacional.
o Bottom-up: Na realização bottom-up, novas interfaces de serviços são
criadas a partir de aplicações existentes. As aplicações existentes são
expostas na forma de serviços, criando-se web services a partir de
suas APIs (Application Programming Interfaces). Esta opção é
recomendada para um ambiente que inclui várias tecnologias e
plataformas heterogêneas.
o Meet-in-the-middle: Esta opção é usada quando já existe uma interface
de serviço para a qual já existe uma implementação. É parcialmente
mapeada sobre um novo serviço ou definição de processo. Esta
abordagem pode envolver a criação de encapsulamento de serviço
para uma aplicação existente ou combinar interfaces de serviços. A
realização meet-in-the-middle, oferece um meio termo que tenta unir
benefícios das outras abordagens reduzindo riscos.
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Em Papazoglou e Van Den Heuvel a atividade de projeto ocorre após a fase de
análise. Nesta fase os processos e serviços conceituais são transformados em
especificações de interfaces. O projeto orientado a serviços deve especificar os
serviços considerando os aspectos: granularidade, reúso e composição e é
composto por duas frentes de desenvolvimento uma dedicada a produzir os serviços
e outra dedicada a compor novos serviços a partir de uma coleção de serviços
reusáveis.


Especificação de Serviços: A especificação de serviços é composta por três
elementos:
o Especificação estrutural: É composta por informações de tipos de
dados, mensagens, port types e operações.
o Especificação de comportamento: Implica na compreensão dos efeitos
esperados e colaterais da execução das operações de um serviço,
sejam eles de caráter técnico ou semântico.
o Especificação de política: São regras e restrições do serviço, como
segurança e gerenciamento.
O foco da fase de especificação de serviços se concentra nas interfaces
identificadas na fase de análise com base em critérios de acoplamento e
coesão. Para que exista coesão as interfaces devem conter operações
relacionadas logicamente. As mensagens de uma mesma interface devem
apresentar coesão de apresentação e de comunicação, ou seja, utilizar os
mesmos tipos de dados de esquema XML e os mesmos protocolos, no
caso SOAP (Simple Object Access Protocol) e HTTP (Hypertext Transfer
Protoco) respectivamente.
O projeto descrito pelos autores está baseado na tecnologia de web
services. A especificação estrutural e de comportamento é realizada com
o desenvolvimento de interfaces WSDL. Para a produção do serviço, é
preciso definir as operações, os parâmetros e os protocolos de
comunicação.
A especificação das políticas de um serviço leva em conta requisitos não
funcionais. Os serviços podem exigir dos consumidores a utilização de
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mecanismos de segurança de acordo com os padrões WS security ao
invocar os serviços.


Especificação de Processos: O detalhamento dos processos de negócio
levantados na fase de análise é outra atividade de projeto. Nesta fase são
definidas a estrutura do processo e especificação dos requisitos não
funcionais. Para a especificação da estrutura, deve-se escolher entre as
abordagens de orquestração e coreografia de serviços.
A especificação da estrutura de um processo de negócio consiste na
definição de suas atividades. É preciso identificar e descrever cada uma
das atividades para decidir sobre quais serão implementadas e quais
serão

executadas

por

serviços.

Estas

informações

são

então

representadas por meio de uma definição em linguagem WS-BPEL. WSBPEL, descreve o fluxo das atividades e faz o mapeamento para os
serviços.
O passo seguinte é identificar as responsabilidades associadas a cada
atividade e descrever os papeis a elas atribuídos. As atividades devem ser
desempenhadas por uma entidade que possua as responsabilidades
necessárias e que faça parte de um determinado papel. A definição dos
papeis servirá como base para a definição das políticas, como controle de
acesso e autorização.
Os autores recomendam a elaboração de SLA (Service Level Agreement),
para a especificação de requisitos não funcionais. Estas são acordos entre
duas ou mais partes e no nível de serviços, estabelecem quais são as
responsabilidades e expectativas das partes envolvidas, provedores e
consumidores. As questões abordadas são: segurança, desempenho e
disponibilidade, e podem estipular penalidades e planos de contingência
caso uma das partes não cumpra o acordo.
Papazoglou e Van Den Heuvel propõem um método, inteiramente voltado para SOA
e BPM. Os autores não separam a análise orientada a serviços da análise de
processo de negócio. O resultado são processos de negócio modelados com menor
nível de granularidade. Nas atividades de modelagem são utilizados tanto
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conhecimento de análise de processo de negócio quanto conhecimento de
orientação a serviços.
Os autores utilizam padrões relacionados à tecnologia de web services durante as
atividades de especificação de serviços e processos. Para os autores a estrutura dos
serviços deve ser representada por meio de linguagens como XSD e WSDL. Na
etapa de projeto os serviços especificados são avaliados para que seja verificada a
aderência aos princípios de coesão e baixo acoplamento. Na especificação de
processos, é utilizada a técnica de orquestração de serviços e a linguagem WSBPEL para representar a lógica de um processo de negócio.
2.3.1.4

Método de Marks e Bell

Marks e Bell (2006) em seu método propõem um ciclo de vida de serviços que vai
desde a identificação e descoberta, análise e projeto de serviços até a sua
implementação e gerenciamento. O processo compreende a evolução dos serviços
desde a concepção até a maturidade. Os autores sustentam que a unidade
fundamental de uma SOA é o serviço, sem os serviços e seus consumidores não
existe uma SOA, os serviços devem ser reusáveis, interoperáveis e com nível
adequado de granularidade.
A abordagem apresentada por Marks e Bell para que as organizações adotem a
orientação a serviços, parte das necessidades de negócio e metas estratégicas até a
elaboração do projeto de implementação da SOA e o desenvolvimento dos serviços.
Estabelecer um processo para a identificação e construção dos serviços, é um
desafio para que estes sejam satisfatórios para as metas do negócio. O método de
Marks e Bell descreve o ciclo de vida dos serviços e detalha a identificação, análise
e projeto de serviços.
As fases do ciclo de vida proposto pelos autores são divididas em dois domínios:
domínio do problema e domínio da solução. O primeiro é formado pelas atividades
que resultam na identificação e análise dos serviços, sendo o produto final um
conjunto de serviços candidatos. O segundo envolve o projeto dos serviços
candidatos, implementação e integração. As fases do ciclo de vida são: Motivação,
Conceituação, Modelagem, Realização e Gerenciamento.
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Figura 10 – Ciclo de vida de serviços.

Fonte: Marks e Bell (2006).

Fases do método de Marks e Bell:


Motivação – A fase de motivação é composta por uma série de forças
motivadoras. Essas forças incluem influências internas e externas, como
eventos, necessidades de negócio e de TI e problemas:
o Os eventos impõem uma série de desafios organizacionais, dentre
eles, atrair a atenção da administração imediata e potenciais ameaças
de negócio, que podem afetar a estabilidade da empresa.
o As necessidades de negócio e TI são desafios críticos para a
implementação da solução, exemplos são insatisfação de clientes,
aumento da competição, custos excessivos de integração, dificuldade
em se adaptar às mudanças de negócio e atrasos nas entregas de
projetos.
o Os problemas podem ocorrer devido à falta de medidas preventivas
para deter o impacto que os eventos podem causar no negócio. As
estratégias de negócio e de tecnologia não são capazes de fornecer
orientações, normas organizacionais e recomendações sobre como
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lidar com o imprevisto. Os problemas devem ser identificados e
estudados a fim de determinar sua severidade e quais as possíveis
causas e consequências.


Conceituação – Os principais eventos que ocorrem na fase de conceituação
são o levantamento das ideias e definições de conceitos para posterior
modelagem dos serviços.
o Ideias são necessárias para a criação de abstrações de serviços, pois
fornecem formas abrangentes para a análise e solução do problema.
o Conceitos fornecem visões estratégicas e orientações para as
organizações, por meio da introdução de termos comuns de negócio
como processos e entidades.



Modelagem – A modelagem envolve as atividades de análise e projeto e
recebe como entrada, os serviços candidatos identificados durante a fase de
conceituação.
o Análise é realizada sobre os serviços candidatos a fim de simplificar as
complexidades de abstrações de serviços, e aplicar operações lógicas
de modelagem para um melhor entendimento dos serviços candidatos.
o Projeto oferece as ferramentas e mecanismos para definir o escopo da
solução que será criada a partir dos serviços de negócio. Os serviços
de negócio são a fundação da fase de projeto



Realização – A realização recebe como entrada os serviços de negócio finais.
Até este momento, os serviços candidatos foram analisados, projetados e
selecionados para a realização de serviços. Os serviços serão então
implementados e integrados a uma SOA.
o Realização é onde os serviços físicos são criados a partir das
especificações

finais

dos

serviços

de

negócio.

Métodos

de

granularidade em escala são utilizados para o projeto da arquitetura e
estrutura dos serviços.
o Implementação é onde ocorre o desenvolvimento e testes dos serviços
físicos.

59

o Integração é facilitada por normas, políticas, recomendações e padrões
de integração. Na integração são realizadas as interações com
aplicações e serviços existentes.


Gerenciamento é a fase onde são executadas atividades para garantir que os
serviços estejam de acordo com os requisitos funcionais e não funcionais. A
fase de gerenciamento estabelece recomendações de boas práticas para
políticas de segurança, processos de governança, projeto, implementação,
integração, desenvolvimento e implantação.

A atividade de análise no método proposto por Marks e Bell, adota a abordagem topdown e bottom-up. Os autores propõem a utilização de ambos os modos
iterativamente pois o modo bottom-up pode fazer com que os serviços fiquem presos
a seu ambiente tecnológico de origem, gerando alto acoplamento e baixo potencial
de reúso. O modo top-down pode facilitar o reúso, porém os serviços resultantes
podem ser de difícil implementação devido a falta de técnicas de projeto mais
concretas do ponto de vista tecnológico.
Em Marks e Bell, a identificação conceitual dos serviços candidatos é feita por meio
da análise top-down. O método segue então com o projeto, sendo realizado por uma
perspectiva bottom-up após a análise dos serviços candidatos, quando então estes
são traduzidos em serviços físicos. O foco é obter os serviços candidatos potenciais
que apoiem o modelo de negócio da organização.
Para identificar serviços de negócio candidatos Marks e Bell, propõem: análise de
processo de negócio, análise de entidades, experiência de domínio de negócio,
serviços pré-existentes e aplicações existentes. Os modos de identificação
propostos, podem e devem ser utilizados para identificar os potenciais serviços de
negócio.
Após a identificação dos serviços candidatos, os mesmos devem ser analisados e
projetados para posterior implementação. A análise consiste de operações lógicas
de transformação sobre os serviços candidatos para enfim formar os serviços de
negócio finais. Esta fase tem como objetivo principal identificar o potencial de reúso
dos serviços desenvolvidos e também controlar a granularidade.
A análise de granularidade é o primeiro passo da análise de serviços candidatos. As
funcionalidades dos serviços devem ser avaliadas para determinar a granularidade
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esperada. O resultado é um mapa de granularidade, separando os serviços em
categoria com maior ou menor granularidade, conforme figura 11.

Figura 11 – Mapa de granularidade de serviços.

Fonte: Adaptado de Fugita (2009)

O método de Marks e Bell utiliza a abordagem top-down para a identificação de
serviços e a abordagem bottom-up para a realização dos serviços. O método oferece
várias fontes para identificação de serviços, entre elas análise de processo de
negócio, permitindo assim a aplicação do método em cenários onde há modelagem
de processos. O método enfatiza o controle de granularidade dos serviços a serem
desenvolvidos e não se prende a tecnologias ou abordagens específicas como web
services e BPM. Aspectos relacionados a BPM, como orquestração de serviços não
são considerados.
2.3.1.5

MAPOS

Fugita (2009) apresenta um método baseado em métodos já existentes: Erl (2005),
Papazoglou e Van Den Heuvel (2006), Marks e Bell (2006) e SOMA(IBM, 2007). O
método procura oferecer flexibilidade em sua aplicação através de iterações durante
a fase de análise e de projeto. O ciclo de vida inicia-se com a modelagem de
negócio, passa pelas fases de análise e projeto e em seguida as atividade de
construção, implementação e testes. A figura 12 ilustra as fases do método.
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Figura 12 – Método de análise e projeto orientado a serviços.

Fonte: Fugita (2009)

A seguir as atividades que fazem parte do ciclo de vida do método de Análise
Orientado a Serviços proposto por Fugita (2009).


Modelagem de Negócio – Fase que ocorre antes das atividades de análise. O
levantamento de requisitos e o entendimento sobre as necessidades do
negócio são realizados nessa fase.



Modelagem de Processos as is e to be – Na modelagem as is é levantado o
estado atual dos processos envolvidos e um modelo é elaborado
representando o estado do negócio antes do projeto da solução orientada a
serviços. Na modelagem to be avaliações e simulações podem ser feitas por
um analista de processos e este pode propor modificações ao processo para
melhorar o desempenho ou reduzir custos.



Atividade de Análise – Fase na qual são identificados os serviços candidatos
a partir dos modelos de negócio. A decisão de como os serviços serão
realizados e a análise de possibilidades de reúso são tomadas nesta fase.
o Identificação de Serviços Candidatos – Esta é a primeira atividade da
fase de Análise. As entradas são os modelos de processo to be ou um
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modelo de casos de uso de negócio elaborado durante a modelagem
de negócio. O processo to be deve ser decomposto em passos de
baixa granularidade para identificar aqueles que poderão ser
automatizados.
o Análise de Gap – O objetivo desta fase é comparar os serviços
candidatos

identificados

com

possíveis

recursos

(serviços

ou

aplicações de software legadas) que já existam na infraestrutura de TI
da organização e verificar se há possibilidade de reúso.
o Análise de Realização – O objetivo da Análise de Realização é avaliar
alternativas de realização para cada operação candidata levando-se
em consideração a viabilidade técnica, custos, riscos de projeto e
técnicos, esforço e retorno de investimento.


Atividades de Projeto – As Atividades de Projeto geram os produtos:
orquestração dos serviços e especificações técnicas de serviços, base para a
fase de Construção.
o Especificação de Serviços – A primeira atividade da fase de Projeto é a
especificação de serviços. Nesta atividade são definidas as interfaces
dos serviços e suas operações. Em cada serviço candidato deverão
ser definidas suas operações e mensagens de entrada e saída.
o Verificação dos Princípios – A Verificação dos Princípios realiza uma
série de verificações sobre as especificações de serviços para avaliar a
conformidade com os princípios de orientação a serviços.
o Revisão de Serviços – Nesta fase é verificada a aderência aos
princípios de orientação a serviços, o que pode exigir alterações em
serviços especificados. Se houver a necessidade de alterações,
executam-se alguns passos da atividade de Especificação de Serviços
para adequá-los aos princípios de orientação a serviços.
o Orquestração de Serviços – A orquestração dos serviços é realizada
após a conclusão das especificações dos serviços e de suas
interfaces. Modelos de Processo representados em notação BPM
podem ser convertidos em um modelo na linguagem WS-BPEL. O
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objetivo desta fase é definir a lógica de orquestração necessária para
execução dos processos.


Atividades de Construção – A fase de construção tem por objetivo produzir os
executáveis devidamente integrados e testados, para posterior implantação.
o Implementação e Teste – Esta fase é executada por desenvolvedores.
Estes receberão as especificações dos serviços e implementarão os
web services e componentes. O modelo tradicional de desenvolvimento
orientado a objetos ou baseado em componentes pode ser seguido a
partir desta fase.

Fugita (2009) afirma que na análise dos métodos existentes na literatura nenhum
deles atende completamente a todos requisitos levantados para o desenvolvimento
de uma aplicação baseada em SOA. A tabela 1 resume as atividades comuns aos
métodos de Análise Orientada a Serviços.

Tabela 1- Resumo da aderência de métodos a requisitos.
Requisito

Papazoglou & Van
Den Heuvel

SOMA

Erl

Marks &
Bell

(R1)

Abordagem meet-in-themiddle

X

X

(R2)

Compatibilidade com BPM

X

Parcial

X

Parcial

(R3)

Reúso de recursos
existentes

X

X

Parcial

X

(R4)

Especificação de requisitos
não-funcionais

X

X

(R5)

Diferentes abordagens de
identificação serviços

(R6)

Diferentes abordagens de
realização de serviços

(R7)

Conceito de serviço
candidato

(R8)

Aderência aos princípios de
orientação a serviços

(R9)

Uso de padrões abertos

Parcial

X

X

X

Parcial
X

X

X

Parcial

Parcial

X

Parcial

X

Parcial

X
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R10)

Uso de técnicas existentes
para implementação

(R11)

Conceito de camadas de
serviços

(R12)

Uso livre

X

X

X

Parcial

X

X

Fonte: Fugita (2009).

O método proposto por Fugita foi desenvolvido para ser de uso livre. A intenção do
método é conter as atividades e orientações que atendam a todos os requisitos de
análise e projeto orientados a serviços. O MAPOS procurou unificar as boas práticas
identificadas nos métodos existentes.
A referência para as atividades de Análise de Gap e Análise de Realização que
tratam do reúso de recursos existentes no método MAPOS tiverem com base o
método de Papazoglou e Van Den Heuvel.
Do SOMA, foram usadas as práticas de identificação de serviços a partir de casos
de uso e o artefato Modelo de Serviços, bem como as definições de alguns papéis
que serviram como referência para definir os papéis do MAPOS.
O MAPOS baseou a atividade de Identificação de Serviços Candidatos nas técnicas
de identificação do método de Erl. Ainda do método de Erl, foi adotada a prática de
verificação dos princípios de orientação a serviços.
A inclusão da atividade Orquestração de Serviços na fase de Projeto tomou como
referência as atividades: Especificação de Processos de Papazoglou e Van Den
Heuvel e Projeto de Processo de Negócio Orientado a Serviços de Erl.
A classificação de serviços em camadas foi baseada na análise de granularidade de
Marks e Bell e nas camadas definidas por Erl.
Além destas boas práticas, o MAPOS introduz o conceito de cenários de reúso, que
permite a identificação de oportunidades de reúso de recursos existentes para
tomada de decisões de realização.
2.3.2

WS-BPEL
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WS-BPEL tem como fundação XML e web services. É uma linguagem baseada em
XML que suporta a tecnologia de web services, incluindo SOAP, WSDL, UDDI,
mensagens WS-confiável, WS-Addressing, WS-Coordination e WS-Transaction.
As origens de WS-BPEL vêm de duas linguagens de fluxo de trabalho: WSFL (Web
Services Flow Language) e XLANG (Web Services for Business Process Design). A
linguagem foi concebida pela IBM, combina as duas abordagens e fornece um
vocabulário rico para a descrição de processos de negócio.
“WS-BPEL fornece uma linguagem para a especificação de processos de negócio.
Ao fazê-lo, estende o modelo de interação de web services e permite que estes
possam apoiar transações comerciais.” (OASIS, 2007).
A linguagem WS-BPEL é utilizada para definição e execução de um processo de
negócio através da orquestração de web services. Portanto WS-BPEL, através de
uma abordagem top-down para a composição, orquestração e coordenação de web
services permite a realização de uma SOA de maneira simplificada.
A figura 13 ilustra um processo de negócio WS-BPEL representado em BPMN na
ferramenta Oracle JDeveloper BPEL Designer. Normalmente os editores de BPEL
trabalham com abordagem gráfica (figura 13). A figura 14 traz o código BPEL
correspondente à figura 13. O processo da figura 13 é utilizado no experimento
deste trabalho.

Figura 13 – Processo BPEL Cadastrar Limite de Crédito.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 14 – Código BPEL do Processo Cadastrar Limite de Crédito.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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O objetivo de BPEL é atender aos requisitos de composição de serviços em um
ambiente orientado a serviços. BPEL é especializada e comumente aceita para a
automação de processos de negócio. BPEL fornece um ambiente onde os
processos de negócio são desenvolvidos de uma maneira eficiente para a evolução
das necessidades empresariais.
Para Juric e Krizevnik (2010), BPEL é uma linguagem utilizada para a composição,
orquestração e coordenação de serviços. BPEL oferece um vocabulário rico para
expressar o comportamento dos processos de negócio e sua abordagem orientada a
processos desempenha importante papel no que diz respeito a Arquitetura Orientada
a Serviços.
Os serviços podem ser simples ou compostos. Os serviços simples são
implementados diretamente em alguma linguagem de programação, os serviços
compostos

têm

sua

implementação

baseada

em

serviços

pré-existentes,

normalmente por meio da linguagem BPEL. Um serviço composto em BPEL é
chamado de processo BPEL. Os serviços que compõem um serviço composto são
chamados de serviços parceiros. A execução do processo BPEL é controlada por
um componente chamada BPEL engine.
A utilização de WS-BPEL possibilita a integração e execução de processos de
negócio através de troca de informações. Um diferencial nessa abordagem é que
tanto a composição de processos quanto sua exposição é feita utilizando web
services que, segundo Erl (2005), é a principal tecnologia para implementação de
serviços.
2.4

Estado da Arte (ERP e SOA)

Segundo Li e Li (2009) a engenharia de software tem voltado a atenção para
aplicações baseadas em serviços, pois esta é uma maneira avançada de
desenvolvimento de software e que se adapta às exigências de mudanças rápidas
dos sistema de informação. Ainda segundo os autores, o método baseado em
componentes é uma maneira recomendável para o desenvolvimento de aplicações
ERP.
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Para Azevedo (2012), a complexidade nas alterações em sistemas ERP é muitas
vezes apontada como um fator de limitação à sua utilização. As organizações
quando adotam este tipo de sistema acabam por ter os processos desenhados de
uma forma padrão, por exigência do sistema. Ainda segundo o autor, uma vez
implementado, é extremamente difícil alterar a forma como o processo de negócio
está organizado. Apesar desta dificuldade, atualmente, os sistemas ERP são mais
facilmente configuráveis do que no passado. Essa inflexibilidade pode ser atenuada
por meio de uma Arquitetura Orientada a Serviços.
Segundo Zhang e Wang (2013) os sistemas ERP tradicionais são caros e de
alteração complexa, razão pela qual, as pequenas empresas não os adotam pois
têm orçamentos apertados. Atualmente, com os avanços em tecnologia de
servidores e redes de alta capacidade, e dispositivos de armazenamento em larga
escala, possibilitam aos sistemas ERP baseados em SOA serem utilizados em
ambientes de computação em nuvem.
De acordo com Kouamou (2009), o surgimento de ERP e CRM permitiu às empresas
colocar a totalidade de seus processos em uma única base de dados. Para
aumentar a sua hegemonia, os ERP devem evoluir para atender às mudanças
tecnológicas e restrições, em particular SOA.
Li e Zhou (2008) afirmam que SOA deve ser aplicada juntamente com BPM para
garantir o sucesso de SOA e ERP. Esta convergência permite que TI e negócios se
alinhem para transformar a capacidade técnica em agilidade de negócios. SOA
aplicada a soluções ERP provê apoio à integração e otimização de processos de
negócio. Continuando, o autor salienta que no centro de soluções baseadas em
SOA estão os motores dos processos de negócio, permitindo a separação da lógica
de negócio e lógica de aplicação e assim permitir que mudanças nas regras e
processos possam ser feitas sem afetar demais sistemas.
Zdravković, Trajanović e Manić (2007) afirmam que o estado atual de padrões SOA
fornece uma série de oportunidades para a implementação de abordagens de
integração em grande variedade de circunstâncias. A tarefa da tecnologia SOA é
permitir a resolução de obstáculos de integração. Ainda segundo o autor orientação
baseada em serviços e tecnologias de orquestração são críticas para o sucesso
rápido do processo de reengenharia de negócio.
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Tenório (2013) afirma que SOA permite a integração de qualquer tipo de sistema
ERP, independente de plataforma, linguagem de programação ou banco de dados.
Por meio de uma EAI baseada em SOA dois sistemas ERP podem ser integrados de
tal forma que não haverá necessidade de reestruturação profunda. As empresas por
meio de utilização de adaptadores e aplicativos como os ESB, necessários para a
integração entre os sistemas ERP, logo percebem os benefícios como redução de
custos, processos de negócio mais organizados, integração de dados, aumento da
produtividade e agilidade na resposta a mudança.
Os sistemas ERP são sistemas que facilitam a integração de processos de negócio
e são sistemas de alteração complexa. Todavia as empresas estão adotando este
tipo de solução, pois estes acabam por redesenhar os processos em uma forma
padronizada. Após a implementação de um sistema ERP, alterar um processo de
negócio não é tarefa fácil, porém esta dificuldade pode ser minimizada por meio de
uma Arquitetura Orientada a Serviços.
SOA está baseada no princípio da orientação a serviços e tecnologias de
orquestração, fatores críticos de sucesso para a reengenharia de processos de
negócio. SOA permite a resolução de obstáculos de integração. A evolução dos
sistemas ERP possibilitou às empresas colocar seus processos em uma base de
dados única. SOA aplicada ao desenvolvimento de sistemas ERP, possibilita mais
uma evolução, atender as mudanças e restrições tecnológicas.
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EXPERIMENTO DE ANÁLISE ORIENTADO A SERVIÇOS (ERP)

3

Esta seção apresenta a seleção do método de análise orientado a serviços, os
processos de negócio utilizados no experimento, a aplicação do método selecionado
ao experimento de desenvolvimento de parte de um sistema ERP e os passos
propostos por Erl para Análise Orientada a Srviços.
3.1

Seleção do Método de Análise Orientado a Serviços

Fugita (2009) elaborou uma tabela onde aparecem os requisitos para métodos de
Análise Orientado a Serviços. No presente trabalho, a ideia é identificar o método
que cubra a maior parte dos requisitos para a construção de sistemas ERP e não de
um sistema genérico baseado em SOA conforme proposto por Fugita (2009). Assim,
foram construídas duas tabelas :


A tabela 2 associa um valor de 1 a 5 para a adequação dos requisitos
elencados por Fugita (2009) para o caso particular de sistemas ERP.



A tabela 3 é uma adaptação da tabela de Fugita (2009), com a inclusão da
coluna “Adequação para Sistemas ERP” (oriunda da tabela 2). Cada método
recebe um valor numérico de adequação a sistemas ERP dado pelo produto
da coluna “Adequação para Sistemas ERP” por 1 ou 0.5, conforme
respectivamente o requisito tenha sido plenamente ou parcialmente atendido
na tabela original de Fugita (2009).

Tabela 2- Adequação dos Requisitos de Fugita (2009) para Sistemas ERP
Adequação a
Requisitos

(R1)

Abordagem meet-in-themiddle

Sistemas ERP
1

Motivação

Esse tipo de abordagem combina
estratégias “Top Down” e “Botton
Up”. Na Top Down todos os
processos estão mapeados antes
da análise orientada a serviços
(que é o caso de sistemas ERP
desenvolvidos sem a utilização de
sistemas anteriores). Na Bottom

71

Up, os serviços são feitos
conforme surgem necessidades.
Assim, essa “combinação” é
pouco relevante para o caso
particular de SOA para ERP.
(R2)

Compatibilidade com BPM

4

A modelagem de sistemas ERP é
totalmente baseada na análise de
processos de negócio. Assim, a
compatibilidade com BPM é muito
relevante.

(R3)

Reúso de recursos
existentes

1

Para sistemas ERP desenvolvidos
sem reutilização de sistemas
existentes esse requisito é pouco
relevante.

(R4)

Especificação de
requisitos não-funcionais

3

Requisito
importante
para
qualquer tipo de sistema e, em
particular, para sistemas ERP.

(R5)

Diferentes abordagens de
identificação serviços

2

Na
estratégia
“Top Down”,
adotada para sistemas ERP, o
processo de identificação é único,
mas
abordagens
alternativas
podem, em princípio, melhorar o
processo.

(R6)

Diferentes abordagens de
realização de serviços

3

Requisito
importante
para
qualquer tipo de sistema e, em
particular, para sistemas ERP.

(R7)

Conceito de serviço
candidato

4

Muito importante para uma
definição iterativa de serviços.

(R8)

Aderência aos princípios
de orientação a serviços

5

Essencial em qualquer sistema
baseado em serviços.

(R9)

Uso de padrões abertos

5

Muito importante em qualquer
sistema baseado em SOA. É um
dos pilares da SOA.

R10)

Uso de técnicas existentes
para implementação

2

Relevante para reduzir tempo de
aprendizado na análise.

(R11)

Conceito de camadas de
serviços

4

Muito importante em qualquer
sistema baseado em SOA, pois
nesse arranjo arquitetural há,
entre outras possibilidades, o
claro posicionamento das regras
de
negócio
(nas
camadas
business e orchestration) . O
correto arranjo em camadas
facilita
o
reúso
e
a
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manutenibilidade.
(R12)

Uso livre

3

Importante para viabilizar o uso
em empresas de menor porte.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 3- Resumo da aderência de métodos a requisitos com adequação à ERP.

Requisitos

Adequação

Papazoglou &

à Sistemas

Van Den

ERP

Heuvel

SOMA

Erl

Marks
& Bell

(R1)

Abordagem
meet-in-themiddle

1

1

1

0,5

(R2)

Compatibilidade
com BPM

4

4

2

4

2

(R3)

Reúso de
recursos
existentes

1

1

1

0.5

0.5

(R4)

Especificação
de requisitos
não-funcionais

3

3

3

(R5)

Diferentes
abordagens de
identificação
serviços

2

(R6)

Diferentes
abordagens de
realização de
serviços

3

(R7)

Conceito de
serviço
candidato

4

(R8)

Aderência aos
princípios de
orientação a
serviços

5

(R9)

Uso de padrões
abertos

5

R10)

Uso de técnicas
existentes para

2

2

3

2

1.5

4

4

4

2.5

2.5

5

2.5

5

2.5

5

2
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implementação
(R11)

Conceito de
camadas de
serviços

4

(R12)

Uso livre

3

3

Total

37

22.5

(%)

(100%)

(61%)

4

2.5

3

3

21.5

25.5

16.5

(58%)

(69%)

(45%)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Conforme pode ser observado na tabela 3, o método de Erl (2005) atingiu
porcentagem maior de cobertura de requisitos para o desenvolvimento de sistemas
ERP e será adotado neste trabalho.
3.2

Processos Utilizados no Experimento

Para realizar o experimento de Análise Orientada a Serviços, são utilizados os
processos: Contas a Pagar, Contas a Receber e o processo Cadastros. O processo
Cadastros, contém os cadastros propriamente ditos que são necessários a ambos os
processos principais, Contas a Pagar e a Receber e estes são processos baseados
em sistemas ERP usuais do mercado. O processo Cadastros é ilustrado pela figura
15.

Figura 15 – Diagrama de processo Cadastros (notação BPMN).
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Fonte: Baseado em aplicações ERP de mercado.

O processo de Contas a Receber deve ser capaz de fornecer informações para a
tomada de decisão sobre os ativos da organização. O processo de Contas a
Receber, controla todos os documentos, também chamados títulos. Os títulos são
documentos que contém informações sobre as receitas geradas pela organização.
Os títulos podem ser duplicatas, cheques, notas promissórias e adiantamentos. O
processo de Contas a Receber é ilustrado pela figura 16.

Figura 16 – Diagrama de processo Contas a Receber (notação BPMN).

Fonte: Baseado em aplicações ERP de mercado.

O objetivo do processo de Contas a Pagar é o controle antecipado e a geração
prévia das obrigações de uma empresa em determinado período. O processo de
Contas a Pagar controla todos os documentos, também chamados títulos, a serem
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pagos pela empresa. Os títulos podem ser duplicatas, cheques, notas promissórias e
adiantamentos. O processo de Contas a Pagar é ilustrado pela figura 17.

Figura 17 – Diagrama de processo Contas a Pagar (notação BPMN).

Fonte: Baseado em aplicações ERP de mercado.

3.3

Aplicação do Método de Análise Orientada a Serviços

Conforme os passos apresentados em Erl, no item 2.3.1.2, nesta seção será feita a
Análise Orientada a Serviços para os processos: cadastros, contas a pagar e contas
a receber. Por se tratar de um experimento de desenvolvimento de parte de um
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sistema ERP sem a utilização de sistemas legados, a atividade de identificação de
sistemas existentes não se aplica ao presente contexto.
Uma vez definido o escopo do experimento, o passo seguinte é definição das
operações candidatas, logo após a decomposição dos processos de negócio.
3.3.1

Decomposição de Processos de Negócio

O processo cadastro, contém atividades que são essenciais para o funcionamento
dos processo de contas a pagar e contas a receber. Para o presente experimento,
serão utilizadas as atividades: Cadastrar Clientes, Cadastrar Bancos, Cadastrar
Moedas, Cadastrar Naturezas e Cadastrar Fornecedores.


Cadastrar Clientes: O cadastro de clientes armazena as informações sobre os
consumidores de produtos ou serviços oferecidos pela empresa. Portanto os
clientes são as entidades com às quais a organização mantém um
relacionamento comercial, os clientes podem ser pessoas físicas ou jurídicas
e precisam ser aprovados quanto sua condição de crédito para a efetivação
do cadastro.



Cadastrar Bancos: O cadastro de bancos permite a inclusão de bancos,
caixas e agentes cobradores com os quais uma empresa trabalha. O cadastro
de bancos é importante para o controle do fluxo de caixa, emissão de
borderôs e baixas de títulos.



Cadastrar Moedas: Atividade responsável pelo cadastro das taxas de
moedas. A manutenção do cadastro de taxas deve ser efetuada diariamente,
pois todos os cálculos em outras moedas, quando necessário dependem
dessas taxas devidamente cadastradas.



Cadastrar Fornecedores: Os fornecedores são os agentes que suprem as
necessidades de produtos e/ou de serviços de uma empresa. O cadastro de
fornecedores contém informações sobre o tipo de pessoa: física ou jurídica. O
pagamento dos fornecedores é efetuado pelo processo de contas a pagar.



Cadastrar Naturezas: O cadastro de naturezas auxilia no controle das
finanças da empresa. É por meio da natureza que o sistema faz a
classificação dos títulos a pagar e a receber.
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3.3.2

Identificação de Operações Candidatas

Após a decomposição dos processos de negócio, inicia-se a identificação das
operações candidatas. As operações candidatas identificadas nos processos de
cadastro, contas a pagar e a receber utilizadas pelo experimento, constam da tabela
4.

Tabela 4 - Operações candidatas identificadas.
Atividade
Cadastrar Clientes

Cadastrar Bancos

Cadastrar Fornecedores

Cadastrar Moedas e Cotações

Cadastrar Naturezas

Operação Candidata


Incluir Cliente



Excluir Cliente



Alterar Cliente



Listar Cliente por código



Listar Cliente por código e nome



Incluir Banco



Excluir Banco



Alterar Banco



Listar Banco por código



Listar Banco por código ou nome



Incluir Fornecedor



Excluir Fornecedor



Alterar Fornecedor



Listar Fornecedor por código



Listar Fornecedor por código ou
nome



Incluir Moeda



Excluir Moeda



Alterar Moeda



Importar Arquivo de Moedas



Listar Moeda por código



Listar Moeda por código ou nome



Incluir Natureza
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Excluir Natureza



Alterar Natureza



Listar Natureza por código



Listar Natureza por código ou nome



Incluir Títulos a Receber



Excluir Título a Receber



Alterar Título a Receber



Listar Títulos a Receber por código



Incluir Título a Pagar



Excluir Título a Pagar



Alterar Título a Pagar



Listar Título a Pagar por Código



Verificar Baixa de Título



Verificar Emissão de Cheques



Efetuar Transmissão Bancária



Efetuar Movimentação Bancária



Verificar Pagamento com Cheque



Gerar Borderô



Emitir Relatório de Títulos a Pagar



Emitir Relatório de Títulos a Receber



Criar Usuário



Validar Usuário

Validar Dados Cadastrais



Verificar Dado Cadastral

Analisar Risco



Verificar Risco de Crédito

Cadastrar Limite de Crédito



Atualizar Limite de Crédito

Cadastrar Títulos

Emitir Relatórios

Cadastrar Usuário

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.3.3

Abstração da Lógica de Orquestração

A ideia nesta etapa é identificar lógicas que podem sair das operações e ir para o
BPEL e vice-versa. As lógicas expostas no BPEL podem ser mais facilmente
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alteradas do que as operações dos serviços e assim, é interessante que as lógicas
do BPEL sejam aquelas que mais provavelmente sofrerão alterações ao longo da
vida do sistema.
Para demonstrar a etapa “abstração” é apresentado a seguir um exemplo de
operação que foi transformada em processo BPEL visando facilidade de alteração
de regra de negócio. O processo cadastro de clientes possui um subprocesso
simples para analisar risco e cadastrar limite de crédito, este tipo de informação é
passível de mudanças frequentes, por essa razão a lógica é colocada no BPEL,
facilitando sua alteração quando necessário.

Figura 18 – Diagrama de processo Cadastro de Clientes (notação BPMN).

Fonte: Elaborado pelo autor.

O subprocesso analisar risco ilustrado pela figura 19 é orquestrado pelo BPEL. A
análise é simples apenas para ilustração de alteração de regra de negócio.

Figura 19 – Diagrama de subprocesso Analisar Risco (notação BPMN).
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Outra demonstração de processo que pode ser colocado no BPEL devido a
facilidade de alteração de regras de negócio é o cadastro de limite de crédito.

Figura 20 – Diagrama de subprocesso Cadastrar Limite de Crédito (notação BPMN).

Fonte: Elaborado pelo autor.
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3.3.4

Criação de Serviços Candidatos

O objetivo da etapa de criação dos serviços candidatos é, após a análise das
operações candidatas, agrupá-las num contexto lógico correspondente. A criação de
Serviços Candidatos corresponde ao passo 4 da figura 7 do método proposto por
Erl.

Tabela 5 - Criação de serviços candidatos.
Serviço Candidato

Operação Candidata

Utiliza BPEL

SvcCliente



IncluirCliente

Não



ExcluirCliente



AlterarCliente



ListarClientePorCodigo



ListarClientePorCodigoOuNome



IncluirBanco



ExcluirBanco



AlterarBanco



ListarBancoPorCodigo



ListarBancoPorCodigoOuNome



IncluirFornecedor



ExcluirFornecedor



AlterarFornecedor



ListarFornecedorPorCodigo



ListarFornecedorPorCodigoOuNome



IncluirMoeda



ExcluirMoeda



AlterarMoeda



ImportarArquivoMoeda



ListarMoedaPorCodigo



ListarMoedaPorCodigoOuNome



IncluirNatureza

SvcBanco

SvcFornecedor

ScvMoedaCotacao

SvcNatureza

Não

Não

Não

Não
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ExcluirNatureza



AlterarNatureza



ListarNaturezaPorCodigo



ListarNaturezaPorCodigoOuNome



IncluirTitulosAReceber



ExcluirTituloAReceber



AlterarTituloAReceber



ListarTítuloAReceberPorCodigo



IncluirTituloAPagar



ExcluirTituloAPagar



AlterarTituloAPagar



ListarTituloAPagarPorCodigo



VerificarBaixaDeTitulo



VerificarEmissaoDeCheque



EfetuarTransmissaoBancaria



EfetuarMovimentacaoBancaria



VerificarPagamentoComCheque



GerarBordero



RelatorioDeContaAPagar



RelatorioDeContaAReceber



CriarUsuario



ValidarUsuario

SvcValidarDadoCadastral



VerificarDadoCadastral

Não

SvcAnalisarRisco



VerificarLimiteDeCredito

Sim

SvcCadastrarLimiteDeCredito 

AtualizarLimiteDeCredito

Sim

SvcTitulo

SvcRelatorio

SvcLogin

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.3.5

Refinar e Aplicar a Orientação a Serviços

Não

Não

Não
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Na revisão da modelagem não foram encontradas oportunidades de refinamento.
Com relação aos princípios de orientação a serviço, embora alguns deles sejam
apenas considerados na etapa de projeto de serviços, podemos destacar:


Não há necessidade de conservação de estado nos serviços: todos os serviços
da modelagem são stateless. Essa condição facilita bastante a possibilidade de
escalabilidade na utilização desses serviços.



Contrato: As ferramentas utilizadas já geram o contrato básico (documento
WSDL), embora seja importante em implementações reais adicionar mais
metadados para melhorar outro princípio, a possibilidade de descoberta dos
serviços (discoverability).



Reúso: Na modelagem da camada business, os entity services (Serviço
SvcTitulo,

por

exemplo)

proporcionam

várias

oportunidades

de

reúso

(particularmente nos processos Contas a Pagar e Receber).


Baixo Acoplamento: Os serviços nessa SOA podem ser substituídos por outros
de mesma funcionalidade sem qualquer prejuízo. Isto se dá justamente pelo
baixo acoplamento entre eles.

3.3.6

Identificação de Composição de Serviços

O serviço responsável por avaliar o risco de crédito de um determinado cliente,
precisa acessar informações externas para efetivamente calcular o risco. Assim
verificou-se a oportunidade de composição com serviços que fornecem informações
cadastrais sobre o crédito, como os sistema de verificação de crédito. A identificação
de Composição de Serviços corresponde ao passo 6 da figura 7 do método proposto
por Erl.

Figura 21 – Diagrama de subprocesso Analisar Risco (notação BPMN).

84

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.3.7

Revisão e Agrupamento de Operações

Os serviços candidatos foram revisados, porém não houve a necessidade de
alterações. A revisão e Agrupamento de Operações corresponde ao passo 7 da
figura 7 do método proposto por Erl.
3.3.8

Análise de Requisitos de Processamento

Por se tratar de um experimento de desenvolvimento de parte de sistema ERP feito
desde o início (sem reaproveitamento de outros sistemas, legados etc.), as
funcionalidades são implementadas diretamente pela integração entre os serviços e
o banco de dados. A única exceção é o serviço Analisar Risco, que emula
solicitações a serviços externos de verificação de crédito. A Análise de Requisitos de
Processamento corresponde ao passo 8 da figura 7 do método proposto por Erl.
3.3.9

Identificação de Operações de Serviço de Aplicação
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Neste passo são identificadas as operações candidatas da camada application. A
Identificação de Operações de Serviços de Aplicação corresponde ao passo 9 da
figura 7 do método proposto por Erl.

Tabela 6 - Operações candidatas identificadas para a camada application.
Atividade

Operação Candidata

Emitir Relatórios

Cadastrar Usuário



Emitir Relatório de Títulos a Pagar



Emitir Relatório de Títulos a Receber



Criar Usuário



Validar Usuário

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.3.10

Criação de Serviços Candidatos da Camada de Aplicação

Neste passo é feito o agrupamento das operações candidatas da camada
application. A Criação de Serviços Candidatos da Camada de Aplicação
corresponde ao passo 10 da figura 7 do método proposto por Erl.

Tabela 7 - Criação de serviços candidatos da camada application.
Serviço Candidato

Operação Candidata

SvcRelatorio



RelatorioDeContaAPagar



RelatorioDeContaAReceber



CriarUsuario



ValidarUsuario

SvcLogin

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.3.11

Revisão da Composição de Serviços
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Neste experimento são poucas as operações da camada application e não foi
identificada nenhuma oportunidade de composição de operações/serviços.
3.3.12

Revisão e Agrupamento de Operações

Neste experimento são poucas as operações da camada application e não foi
identificada nenhuma oportunidade de agrupamento de operações.
3.3.13

Camadas Lógicas da SOA

Neste item são apresentadas as camadas lógicas da SOA oriundas da Análise
Orientada a Serviços, particularmente na camada business, utilizou-se a notação de
Erl para representar os serviços. Erl (2005) utiliza um círculo seccionado que é uma
expressão abstrata de um serviço. O símbolo resume os detalhes da interface
disponibilizados ao mundo exterior. O círculo seccionado é complementar à UML,
pode ser utilizado sozinho para representar contratos abstratos ou em conjunto com
a notação UML. A figura 22 a seguir ilustra as camadas da SOA do experimento.

Figura 22 – Camadas SOA.
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Camada Orchestration

Subprocesso Cadastrar Limite de Crédito

Camada Business

Camada Application

Fonte: Elaborado pelo autor.

Subprocesso Análise de Risco
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4

EXPERIMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE ERP BASEADO EM SOA

Esta seção apresenta o desenvolvimento dos web services, o desenvolvimento dos
processos de negócio em BPEL, o projeto da camada de apresentação do
experimento e por fim os testes dos processos.
4.1

Desenvolvimento de Web Services

Nesta fase os web services são efetivamente construídos. Os web services
desenvolvidos para o presente experimento estão organizados em camadas, e
possuem

projetos

separados

para

cada

uma

delas.

A

organização

do

desenvolvimento em camadas facilita sobremaneira a atividade de manutenção e
facilita o entendimento do código produzido.


Camada de Negócio – Os web services têm cada um seu projeto de camada
de negócio. Esta camada tem como função abrigar regras de negócio dos
web services que dificilmente são alteradas.



Camada Model – O projeto da camada model contém as classes que abrigam
os gets e sets, bem como coleções de classes utilizadas pelos web services.
As classes na camada model contém um ou mais construtores dependendo
da necessidade de cada projeto.



Camada Idal – O projeto da cada Idal abriga as interfaces que contém os
contratos que deverão ser implementados pelas classes da camada de banco
de dados.



Camada SqlDal – O projeto da camada SqlDal contém as operações comuns
de banco de dados. Estas operações referem-se ao compromisso assumido
com os contratos estabelecidos pelas interfaces da camada Idal. As tabelas
do banco de dados utilizado no experimento aparecem no Apêndice A.

O desenvolvimento dos web services do presente experimento teve como base o
IDE Visual Studio 2010 da empresa Microsoft. A tabela 8 descreve as tecnologias
utilizadas no experimento.
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Tabela 8 - Tecnologias utilizadas para implementação dos serviços.
Tecnologia

Descrição

WCF (Windows Communication Foundation)



Framework para construção de
aplicações orientadas a serviços.

C# (C Sharp)



Linguagem de programação orientada a
objetos.

SQL-Server



Gerenciador de Banco de dados.

Visual Studio 2010



Ambiente de desenvolvimento integrado.

Servidor Web



Servidor web embutido no ambiente de
desenvolvimento.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O trecho de código da figura 23 ilustra as operações que o serviço SvcTitulo expõe
para potenciais consumidores.

Figura 23 – Operações expostas pelo serviço Título.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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O trecho de código da figura 24 ilustra a chamada das operações do serviço
SvcTítulo à camada de negócio.

Figura 24 – Operações solicitadas pelo serviço Título à camada de negócio.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O trecho de código da figura 25 ilustra a chamada de uma operação do serviço
SvcTítulo pela camada de apresentação (apresentada no item 4.3).

Figura 25 – Operação solicitada ao serviço Título pela camada de apresentação.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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4.2

Desenvolvimento de Processos de Negócio em BPEL

O desenvolvimento dos processos de negócio BPEL do experimento teve como base
a ferramenta Oracle Process Manager, produto de propriedade da empresa Oracle
Corporation que inclui um editor de linguagem BPEL e um engine de BPEL para
execução dos processos. A ferramenta oferece um ambiente de desenvolvimento
completo para a modelagem, o desenvolvimento, depuração e implantação dos
processos.
4.3

Projeto da Camada de Apresentação

No projeto da camada de apresentação do experimento optou-se por utilizar a Web
como ambiente de execução. Aplicações Web permitem aos usuários executarem a
lógica de negócio por meio de um software navegador (web browser). Do ponto de
vista da interface, cada tecnologia suporta um estilo de interação diferente e,
potencialmente, pode incluir problemas de usabilidade diferentes.
O fato de o experimento utilizar uma SOA, não impede que os serviços sejam
consumidos por outra aplicação desenvolvida utilizando outro tipo de camada de
apresentação. Por exemplo, uma camada de apresentação baseada em janelas.
O projeto da camada de apresentação também utilizou a plataforma de propriedade
da empresa Microsoft. A tabela 9 descreve as tecnologias utilizadas para a
construção da camada de apresentação do experimento.

Tabela 9 - Tecnologias utilizadas para construção da camada de apresentação.
Tecnologia

Descrição

ASP.NET



Plataforma para o desenvolvimento de
aplicações web. É um componente que
permite através de uma linguagem de
programação
integrada
ao
.NET
Framework criar páginas dinâmicas.

C# (C Sharp)



Linguagem de programação orientada a
objetos.

92

Visual Studio 2010



Ambiente de desenvolvimento integrado.

Servidor Web



Servidor web embutido no ambiente de
desenvolvimento.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os processos contas a pagar e a receber são orquestrados pela camada de
apresentação que, ao longo do execução, vai invocando web services das três
camadas da SOA.
4.4

Testes de Processos

Os web services desenvolvidos foram submetidos a testes unitários, defeitos
encontrados foram corrigidos. Os testes foram executados no próprio ambiente de
desenvolvimento.
O acesso ao sistema é feito através da página inicial (log in) a qual solicita ao
usuário as credenciais. A página de acesso utiliza o serviço SvcLogin.

Figura 26 – Acesso inicial utilizando o serviço SvcLogin.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A página para cadastro de clientes utiliza o serviço Cliente (SvcCliente), e serviços
de validação de dados cadastrais (SvcValidarDadoCadastral), análise de risco
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(SvcAnalisarRisco) e cadastro de limite de crédito (SvcCadastrarLimiteDeCredito). O
serviço cliente também oferece a funcionalidade para listar clientes cadastrados.

Figura 27 – Cadastro de clientes utilizando o serviço SvcCliente.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 28 – Lista de clientes cadastrados utilizando o serviço SvcCliente.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O cadastro de bancos é feito pelo serviço SvcBanco, que também oferece a
funcionalidade de listagem de bancos cadastrados.

Figura 29 – Cadastro de bancos utilizando o serviço SvcBanco.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 30 – Lista de bancos cadastrados utilizando o serviço SvcBanco.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O cadastro de moedas e cotações, bem como listagem de moedas cadastradas,
alteração

e

exclusão

são

funcionalidades

executadas

pelo

SvcMoedaCotacao.

Figura 31 – Cadastro de moedas utilizando o serviço SvcMoedaCotacao.

serviço
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 32 – Lista de moedas cadastradas utilizando o serviço SvcMoedaCotacao.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O serviço SvcFornecedor executa operações para a manutenção do cadastro de
fornecedores.

Figura 33 – Cadastro de fornecedores utilizando o serviço SvcFornecedor.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

O serviço SvcNatureza fornece as operações para a manutenção do cadastro de
naturezas de acompanhamento.

Figura 34 – Cadastro de naturezas utilizando o serviço SvcNatureza.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A manutenção do cadastro de títulos a receber é tarefa executada pelo serviço
SvcTitulo. O serviço SvcTitulo é também responsável por cadastrar os títulos a
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pagar. Operações como alteração, exclusão e consultas aos títulos a pagar e a
receber também são executadas pelo serviço SvcTitulo.

Figura 35 – Cadastro de títulos a receber utilizando o serviço SvcTitulo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 36 – Lista de títulos a receber cadastrados utilizando o serviço SvcTitulo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 37 – Cadastro de títulos a pagar utilizando o serviço SvcTitulo.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 38 – Lista de títulos a pagar cadastrados utilizando o serviço SvcTitulo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O fato da lógica da aplicação residir nos serviços, facilita sobremaneira a criação de
novas camadas de apresentação. Para ilustrar tal facilidade uma camada se
apresentação baseada em janelas foi desenvolvida.

Figura 39 – Camada de apresentação baseada em janelas.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 40 – Acesso ao serviço SvcCliente.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 41 – Acesso ao serviço SvcBanco.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 42 – Acesso ao serviços SvcTitulo, contas a pagar.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 43 – Acesso ao serviço SvcTitulo, contas a receber.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

4.4.1

Alterações de Regras de Negócio

Para ilustrar como são feitas alterações de regras de negócio no BPEL, foi feita uma
alteração no processo Análise de Risco. No processo original (figura 44) são
invocados dois serviços que avaliam o risco do cliente. O risco atribuído ao cliente é
o maior dos dois. No exemplo de alteração, colocaremos uma nova condição: se as
análises diferirem em mais de 0.5, o risco considerado será -1 indicando uma análise
de risco inválida. Essa alteração pode ser feita diretamente no editor de BPEL com a
inclusão de mais um comando switch (comando de decisão) que fará essa nova
verificação.

Figura 44 – Processo BPEL Análise de Risco.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Os

serviços

invocados

pelo

processo

BPEL

Análise

de

Risco

são:

SvcVerificaCredito1 e SvcVerificaCredito2 cada serviço retorna um fator de risco
baseado em uma análise simples. A figura 45 ilustra a chamada ao serviço com um
código de cpf ou cnpj fictícios e a respectiva mensagem XML com o resultado.
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Figura 45 – Resultado de alteração de regra de negócio (antes do comando switch).

Fonte: Elaborado pelo autor.

A figura 46 ilustra a mensagem XML com o retorno do novo fator de risco calculado.

Figura 46 – Resultado de alteração de regra de negócio (antes do comando switch).

Fonte: Elaborado pelo autor.
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A figura 47 ilustra a mensagem XML com o retorno do fator de risco. O risco
atribuído ao cliente é o maior dos dois.

Figura 47 – Resultado de alteração de regra de negócio (antes do comando switch).

Fonte: Elaborado pelo autor.

A figura 48 ilustra o processo BPEL Análise de Risco com a alteração de regra de
negócio. Um novo comando switch foi acrescentado ao processo para ilustrar a
verificação de análise de risco inválida.

Figura 48 – Processo BPEL Análise de Risco com novo comando switch.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

106

A figura 49 ilustra a mensagem XML com o retorno do fator de risco.

Figura 49 – Resultado de alteração de regra de negócio (após comando switch).

Fonte: Elaborado pelo autor.

A figura 50 ilustra a mensagem XML com o retorno do fator de risco.

Figura 50 – Resultado de alteração de regra de negócio (após comando switch).

Fonte: Elaborado pelo autor.
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A figura 51 ilustra a mensagem XML com o retorno do fator de risco. O risco
atribuído ao cliente é -1 que indica uma análise de risco inválida.

Figura 51 – Resultado de alteração de regra de negócio (após comando switch).

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.5

Análise do Experimento

A análise do experimento traz alguns pontos que merecem destaque:


A decomposição dos processos de negócio embora necessário para qualquer
abordagem de implementação de sistemas ERP foi um ponto de dificuldade.



A etapa de abstração da lógica de negócio, a qual define qual lógica irá para o
BPEL e qual irá para as operações dos serviços, implica em conhecimentos
específicos do negócio relacionados às regras mais ou menos alteráveis.



O forte desacoplamento da arquitetura traz vantagens interessantes, como a
possibilidade de se substituir um serviço por outro (eventualmente externo,
desenvolvido por terceiros) como mesma funcionalidade sem acarretar
prejuízos para o sistema.
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Após a definição e implementação da SOA (serviços, operações, processos BPEL e
camadas),

houve

no

experimento

a

criação

das

interfaces

(camada

de

apresentação) e a alteração das regras de negócio (expostas em BPEL):


Criação das interfaces: A disponibilidade de operações para as atividades dos
processos (contas a pagar e a receber) facilitou fortemente a criação das
interfaces, pois, como é desejável, a lógica envolvida limitou-se a aspectos da
própria interface e não regras de negócio, por exemplo. Alterações da
interface e novas alternativas (mobile, por exemplo) serão implementadas
sem grande complexidade.



Alteração das regras de negócio: A exposição de alguns processos em BPEL
traz duas vantagens: a facilidade de mudança de regras (feita em parte
inclusive em interface gráfica) e a clareza da exposição do processo (não há
dúvidas sobre o processo), que seria menos se a funcionalidade estivesse
embutida em um código de operação.
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5

CONCLUSÃO

Este seção apresenta as conclusões do trabalho, principais resultados e
contribuições, dificuldades e limitações referentes ao experimento e sugestões para
trabalhos futuros.

5.1

Introdução

A Arquitetura Orientada a Serviços se apresenta no cenário atual como uma
alternativa para tratar a crescente complexidade dos modernos e heterogêneos
ambientes de tecnologia da informação. SOA possibilita um melhor relacionamento
entre as áreas que dão apoio tecnológico às organizações e às áreas responsáveis
pelo negócio. Isto é possível devido ao ganho de agilidade na implementação de
novos serviços e a reutilização de serviços existentes, ou seja, SOA melhora a
agilidade em uma empresa por meio da orientação a serviços.
Os sistemas ERP são sistemas de informação integrados, que permitem o
compartilhamento de dados e a uniformização de processos de negócio. A utilização
de sistemas ERP é generalizada, as organizações em geral estão adotando este tipo
de sistema. SOA é um estilo arquitetural que vem igualmente tendo grande
aceitação. Os atributos de SOA como baixo acoplamento, granularidade,
interoperabilidade e reúso, são características que podem trazer vantagens ao
desenvolvimento de sistemas ERP.
O presente trabalho propôs-se a analisar os métodos de Análise Orientada a
Serviços atualmente disponíveis na literatura e identificar dentre eles, requisitos que
mais se adequam ao desenvolvimento de sistemas ERP. Após a seleção do método,
este foi aplicado ao desenvolvimento de parte de um sistema ERP baseado em
SOA.
A implementação do sistema procurou seguir os passos propostos pelo método
selecionado. Uma camada de apresentação baseada na web foi construída para
consumir os serviços desenvolvidos e demonstrar o experimento. Exemplos de
regras de negócio que frequentemente podem ser alteradas foram executadas por
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meio de engines de BPEL para demonstrar a facilidade de alteração sem a
necessidade de manutenção em código fonte.
5.2

Principais Resultados e Contribuições

Os dois principais objetivos do trabalho foram atingidos:


A seleção de um método de Análise Orientada a Serviços dentre os métodos
existentes: com base no trabalho de Fugita (2009), que avaliou os principais
métodos de orientação a serviço e levando-se em consideração as
peculiaridades dos sistemas ERP, foi possível a elaboração de um critério
(parte qualitativo parte quantitativo) para a escolha do método mais
adequado. Com a aplicação desse critério, o método selecionado foi o de Erl
(2005).



O desenvolvimento de parte de um sistema ERP com base na SOA
resultante: Foram selecionados dois processos “clássicos” de sistemas ERP
para a aplicação do método de análise orientada a serviços: contas a pagar e
contas a receber. Com a aplicação do método de análise orientada a serviços
de Erl (2005), houve a modelagem da SOA (definição de processos, serviços,
operações e camadas). Em seguida, houve a implementação da SOA e da
interface para utilizá-la. Finalmente houve a exemplificação da utilização
normal e de alterações em regras de negócio.

5.3

Dificuldades Encontradas ao Longo do Trabalho

As principais dificuldades encontradas foram:


Pouca disponibilidade de literatura sobre o uso de SOA em sistemas ERP.



Pouca disponibilidade de exemplos de aplicação dos métodos de análise
orientada a serviços na literatura.



Necessidade

de

utilização

de

muitas

tecnologias,

ambientes

de

desenvolvimento e conceitos diferentes para a elaboração do experimento:
WS-BPEL, Web Services, Visual Studio, Oracle BPEL Process Manager etc.
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5.4

Limitações do Trabalho

As principais limitações do trabalho são:


O experimento limitou-se a parte de um sistema ERP, com processos de
pouca complexidade, simplificando o processo de análise e a posterior
implementação.



No experimento não foi utilizado um ESB, componente bastante usual nas
implementações de SOA atuais. O uso do ESB poderia, em tese, ter
dificultado ou facilitado algumas das etapas da implementação do
experimento.



Requisitos não funcionais não foram considerados. Particularmente, o
desempenho da SOA (em termos de tempo de resposta e througput) pode ser
um ponto crítico nas empresas com grande número de transações.



O trabalho teve foco em implementações de ERP que não partem de nenhum
sistema existente. Para outros casos, o método de Erl (2005) pode requerer
alterações.

5.5

Trabalhos Futuros

Algumas sugestões podem ser interessantes para trabalhos futuros:


Alterar o método de Erl para sistemas ERP que partem de sistemas
existentes.



Utilizar um ESB nas implementações.



Realizar testes de performance nos sistemas ERP baseados em SOA.



Implementação de um sistema ERP completo porém pouco complexo.
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APENDICE A

Figura 52 – Tabelas utilizadas no experimento.

