Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Saulo Vargas de Araújo

Integração de Sistemas de Informação através da Geração
Automática de APIs para Viabilização da Transformação Digital:
Um Estudo de Caso

São Paulo
2021

Saulo Vargas de Araújo

Integração de Sistemas de Informação através da Geração Automática de APIs para
Viabilização da Transformação Digital: Um Estudo de Caso

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo - IPT, como parte dos
requisitos para a obtenção do título de
Mestre em Engenharia de Computação.

Data da aprovação :__/__/_______

Prof. Dr. Cláudio Luís Carvalho Larieira
(Orientador)
Mestrado Engenharia de Computação

Membros da Banca Examinadora:
Prof. Dr. Cláudio Luís Carvalho Larieira (Orientador)
Mestrado Engenharia de Computação
Prof. Dr. Anderson Aparecido Alves da Silva (Membro)
Mestrado Engenharia de Computação
Prof. Dr. José Luiz Carlos Kugler (Membro)
EAESP/FGV - Fundação Getulio Vargas

Saulo Vargas de Araújo

Integração de Sistemas de Informação através da Geração Automática
de APIs para Viabilização da Transformação Digital: Um Estudo de Caso

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo – IPT, como parte
dos requisitos para a obtenção do título de
Mestre em Engenharia de Computação.
Área de Concentração:
Computacional.

Infraestrutura

Orientador: Prof. Dr. Cláudio Luiz Carvalho
Larieira

São Paulo
Fev./2021

Dedicatória

Aos meus queridos pais, Benedito Henrique e Maria da Penha, que sempre me
disseram que educação pode nos levar a lugares inimagináveis.
Aos meus amados irmãos Gleice e Marcos que sempre tiveram orgulho de mim.
À minha família querida, Alessandra minha esposa e aos meus filhos Gabriel e
Letícia.

Agradecimentos

Agradeço a Deus, que me permitiu viver essa experiência extraordinária e por
ter colocado pessoas maravilhosas no meu caminho durante a realização desse
trabalho.
À minha esposa Alessandra, que se dedicou em diversos momentos a cuidar
dos nossos filhos Gabriel e Letícia para que eu pudesse estudar, concentrar-me para
lograr esse grande objetivo.
Aos meus filhos Gabriel e Letícia que em diversos momentos souberam
entender a ausência do pai, pelas alegrias e sorrisos que me proporcionaram durante
essa trajetória, pela ajuda em me fortalecer nos momentos em que pensei em desistir,
mas que através da simples presença deles encontrei força e desejo em seguir em
frente.
Agradeço aos meus pais, Benedito Henrique e Maria da Penha que sempre me
disseram que a educação é tudo e que isso ninguém pode tirar da gente, sempre me
incentivaram a estudar chegando a abrir mão de muita coisa para que eu pudesse
chegar até aqui.
Aos meus irmãos, Gleice e Marcos, que sempre tiveram orgulho do meu
esforço em estudar.
Agradeço a toda equipe que me ajudou nesse trabalho, Bruno Campos, Karina
Concon, Cláudia Guimarães e ao Jorge da Openlegacy, por terem acreditado na ideia
e pelo apoio que me foi dado.
Ao Prof. Dr. Cláudio Luiz Carvalho Larieira pelas críticas, sugestões,
oportunidades e momentos de reflexão.
Ao Prof. Dr. Anderson Aparecido Alves da Silva pela inspiração de onde
podemos chegar através da educação.
Ao Prof. Dr. José Luiz Carlos Kugler pela ajuda na banca de qualificação,
ajudando na evolução desse trabalho.
E por fim, aos meus amigos da Turma 42 do Mestrado de Engenharia de
Computação do IPT, pela amizade, profissionalismo e ajuda durante a minha trajetória
no IPT.

“Devemos promover a coragem onde há medo,
promover o acordo onde existe conflito e inspirar
a esperança onde há desespero.”
Nelson Mandela

RESUMO

A Transformação Digital não é uma tarefa fácil, há relatos de que menos de um terço
das organizações tradicionais obtém ganhos sustentáveis de longo prazo com a
Transformação Digital. Sistemas legados, construídos com tecnologias defasadas,
são apontados por alguns autores como um dos principais obstáculos para o sucesso
da Transformação Digital em organizações tradicionais. Aplicações legadas têm
ofuscado iniciativas de Transformação Digital, práticas para suportar Sistemas
Legados e projetos de Transformação Digital são raros na literatura científica.
Contudo, as organizações não podem abandonar anos de investimentos em
aplicações legadas porque muitas suportam serviços vitais do negócio. O custo
financeiro e operacional de uma atualização tecnológica pode ser muito alto. Por isso,
o momento atual sugere uma abordagem híbrida. Adotar novas tecnologias para
suportar a Transformação Digital, sem ignorar os aplicativos existentes que ainda
podem desempenhar um papel de provedores de dados e funções essenciais na
jornada digital, pode ser uma alternativa. O uso de Interface de Programação de
Aplicativos (API) tem sido adotada por muitas empresas para se conectarem ao
mundo digital através de seus legados sistêmicos. Este trabalho, por meio de um
estudo de caso, avalia como a utilização de uma plataforma de geração automática
de APIs pode ajudar empresas tradicionais, que possuem Sistemas Legados, a lograr
a Transformação Digital. Como resultado, verificou-se que as práticas, a tecnologia e
a metodologia sugerida no trabalho, através de um estudo de caso, mostraram sua
aplicabilidade por meio da redução de custos em projetos, pela otimização de
processos e pela redução no tempo de construção de componentes tecnológicos.
Palavras-chave: Transformação Digital. API. Sistemas Legados. Arquitetura
Monolítica.

ABSTRACT

Integration of Information Systems through the Automatic Generation of APIs
to Enable Digital Transformation: A Case Study
Digital Transformation is not an easy task; there are reports that less than a third of
traditional corporations obtain sustainable gains in the long-term. Legacy systems built
with outdated technologies are pointed out by some authors as one of the main
obstacles to the success of Digital Transformation on traditional organizations. Legacy
Applications have overshadowed initiatives on Digital Transformation, practices to
support Legacy Systems, and Digital Transformation projects are rare in the scientific
literature. However, organizations cannot abandon years of investments in Legacy
Applications because many systems support vital services for business. The financial
and operational costs of a technology update can be very high. Therefore, a mixed
approach is more adequate in the current moment. Adopting new technologies to
support Digital Transformation, without ignoring actual applications that can still play
important roles as data providers and essential functions on the digital journey, can be
an alternative. The use of Applications Programming Interface (API) has been adopted
by many companies to connect their legacy capabilities to the digital world through
their legacy systems. This work, through a case study, evaluates how a technology
platform of automatic API generation can help traditional companies, which have
Legacy Systems to achieve Digital Transformation. As a result, it was found that the
practices, technology and methodology suggested at work, through a case study,
showed their applicability by reducing project costs, by optimizing processes and by
reducing the construction time of technological components.
Keywords: Digital Transformation. API. Legacy System. Monolith Architecture.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Motivação

A Transformação Digital (TD) é um fenômeno que tem tomado a atenção do
meio acadêmico, do mercado, da sociedade e governos, porque marca um movimento
de disrupção em como a sociedade se relaciona com a tecnologia e gera valor
econômico no mundo. Essa mudança é o resultado da inovação do modelo de
negócios que altera a expectativa e o comportamento dos clientes, pressionando
organizações tradicionais a se transformarem (VERHOEF et al., 2019).
Assar e Hafsi (2018), em parceria com o MIT Center for Digital Business,
definem a TD como sendo o uso de tecnologias com objetivo de melhorar radicalmente
o desempenho e o alcance das empresas. Na mesma linha, Warner e Wäger (2019)
especificam a TD como sendo o uso de tecnologias digitais (media social, mobile,
analitycs ou dispositivos embarcados) que habilitam melhorias importantes nos
negócios, como o aprimoramento da experiência do cliente, otimização das operações
ou a criação de novos modelos de negócios, além de integrar tecnologias e processos
de negócios à economia digital.
Diante desse cenário, o comportamento do consumidor tem mudado em
resposta à revolução digital, visto que estão cada vez mais conectados, informados,
ativos e cocriadores, graças às tecnologias digitais que estruturam e suportam esse
novo meio de interação de clientes e empresas. Desse modo, as empresas que não
se adaptarem a essas mudanças tendem a se tornar menos atrativas e poderão ser
substituídas por novos entrantes digitais ou por organizações que fizerem a TD
(VERHOEF et al., 2019).
Desde 2010, o índice S&P 500 incluía Exxon, GE, Microsoft, Gazprom e o
Citigroup como as cinco empresas mais valiosas do mundo, dessa lista somente uma
era digital. Em maio de 2018, o S&P 500 tinha como as mais valiosas a Apple,
Aphabet, Microsoft, Amazon e Facebook, todas empresas digitais (VERHOEF et al.,
2019).
Estudos indicaram que dois terços dos executivos globais já reconhecem a TD
como um investimento de longo prazo e começaram a se concentrar em estratégias
de TD em 2019 (MORGAN, 2019). Dada a importância do tema, o IDC 2019 prevê
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que até 2023 os gastos com práticas, serviços e tecnologias que viabilizem a TD
devem chegar a US$ 2,3 trilhões (MORGAN, 2019).
Mesmo com todas as atenções e investimentos feitos pelas empresas
tradicionais em escala mundial, a Mckinsey, através de uma pesquisa global de 2018,
mapeou que oito em cada dez entrevistados disseram que suas organizações não
obtiveram os ganhos esperados na TD (BOUTETIÈRE; MONTAGNER; REICH, 2019).
Para obterem ganhos de longo prazo dos esforços na TD, companhias
tradicionais necessitam gerenciar os inibidores da TD. Os inibidores são definidos
pelos autores Venkatech, Singhal e Mathew (2017) como sistemas antigos
desenvolvidos com tecnologias obsoletas sobre uma arquitetura monolítica.
Arquiteturas monolíticas possuem um alto custo operacional e dificultam abordagens
que suportam adaptabilidade e flexibilidade (KALSKE et al., 2018). Megargel,
Shankararaman e Walker (2020) relatam que as aplicações monolíticas podem ser
operacionalmente mais aceitáveis no dia a dia, mas essas soluções não são
adequadas para entregas em um contexto digital.
Ainda no contexto dos inibidores da TD, Avidan e Otharsson (2018) afirmam
que os Sistemas Legados ainda proveem valor para o negócio e foram construídos
com tecnologias que existiam na época, mas que não atendem as necessidades
atuais de integração e adaptabilidade para suportar a TD por serem monolíticos.
Segundo estes mesmos autores, existe a possibilidade de criar funções de negócio
desacopladas que representam características de aplicações legadas sem modificar
o código base das aplicações altamente acopladas através de APIs. Dessa forma,
seria viável designar uma equipe para suportar o ambiente atual e uma outra equipe
com foco em adicionar novas capacidades digitais.
Por outro lado, as organizações tradicionais não podem abandonar anos de
investimentos em sistemas corporativos porque eles suportam funções vitais do
negócio. A construção de uma plataforma digital deve contemplar os legados
sistêmicos (GARTNER–ZIJDEN; GAUGHAN, 2019). Ainda segundo Gartner-Zijden
(2019), as empresas devem adotar novas tecnologias, mas sem abandonar os
aplicativos existentes (GARTNER–ZIJDEN; GAUGHAN, 2019). Ademais, aplicações
corporativas possuem anos de ajustes e melhorias que foram feitas para suportar o
negócio. Assim, como em muitos casos o problema está na interface com o usuário e
na experiência de uso e não nos Sistemas Legados. O uso de Sistemas Legados para
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suportar a TD pode ser um diferencial competitivo através da exposição de funções
digitais usando APIs (CIO–PACK, 2018).
Neste sentido, Rauf, Troubitsyna e Porres (2019) definem uma API como sendo
uma interface que provê uma abstração para uma função de negócio e especificações
de como os clientes deverão interagir com a API. Em uma perspectiva mais técnica,
uma API provê uma interface de programação para um componente de um software
ou serviço (RAUF; TROUBITSYNA; PORRES, 2019). As APIs suportam a reutilização
de software pré-implementados e assim reduzem o esforço e o tempo em que os
programadores gastam no desenvolvimento de novas aplicações (OFOEDA;
BOATENG; EFFAH, 2019).
Os negócios são cada vez mais orientados a software (STURM; POLLARD;
CRAIG, 2017). Aplicativos voltados para o consumidor estão impulsionando o uso de
APIs. As APIs se tornaram uns dos principais suportes à agilidade e à velocidade dos
negócios, suportam a integração de diversos sistemas e a interação entre eles.
Baseado em padrões da era atual, as APIs oferecem uma tecnologia de atalho ao
conectar sistemas heterogêneos (STURM; POLLARD; CRAIG, 2017).
De maneira geral, Jugel e Preußner (2011), comentam que modelos para
criação de códigos automatizados aumentam a flexibilidade e reduzem o tempo de
desenvolvimento de novas aplicações. Assim como afirmam Zhang e Chen (2018) em
seu estudo, no qual a automação resulta em uma economia de 30% no tempo de
desenvolvimento de uma API.
Por essa perspectiva, para acelerar a entrega de serviços digitais a partir de
sistemas monolíticos, sem adicionar mais complexidade, os autores Avidan e
Otharsson (2018) partem da premissa que gerar APIs de forma automatizada em
funções de aplicações legadas habilitam as organizações a se tornarem mais velozes
e flexíveis. O uso de tecnologia para geração automática de APIs tende a suportar o
aumento de velocidade do ciclo de desenvolvimento de software e ativa a entrega de
produtos digitais de forma ágil e rápida. O uso de tecnologias digitais como o
Openlegacy pode ajudar na remoção das camadas tecnológicas e de complexidade,
além de contribuir a acelerar inovação em legados monolíticos. O Openlegacy
também pode ajudar a área de TI em empresas tradicionais a suportar os ambientes
legados e ao mesmo tempo inovar em um contexto digital.
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1.2 Apresentação do problema

As áreas de TI de empresas tradicionais precisam de mais agilidade (URBACH
et al., 2018). A TI além de garantir a operação do dia a dia precisa inovar de maneira
proativa e ao mesmo tempo criar novos produtos (URBACH et al., 2018). A
reorientação da TI em direção à agilidade e adaptabilidade é um ponto a ser
considerado para o sucesso da TD (JESSE, 2019).
O alto custo financeiro e operacional para suportar aplicações legadas em
arquiteturas monolíticas contribuem para a disfunção da TI e são considerados
inibidores da TD, além de não obterem vantagens dos ambientes computacionais
modernos como a computação na nuvem (VIJAYA; VENKATARAMAN, 2018).
Segundo Jesse (2019), uma pesquisa da Deloite estima que 65% das empresas da
Fortune 500 estão enfrentando grandes dificuldades para implementar projetos de
transição tecnológica em consequência da alta complexidade. Os autores Vijaya e
Venkataraman (2018) afirmam que o custo de manutenção em Sistemas Legados
pode chegar a até 80% do orçamento total da organização de TI.
Além disso, segundo os autores Mocker e Beath (2018), projetos de
reengenharia de sistemas corporativos levam anos até serem finalizados. A
reconstrução ou compra de uma aplicação coorporativa poderá demandar mais tempo
para que a TI entenda o processo e como funciona o legado do que a própria
construção (KALSKE et al., 2018). Veja-se o exemplo da Netflix, que levou sete anos
para concluir a migração do seu legado para computação na nuvem (VIJAYA;
VENKATARAMAN, 2018).
Sendo assim, fica evidente a necessidade crescente de evoluir os ativos de
software existentes para tirar proveito das novas tecnologias digitais. Os autores
Vijaya e Venkataraman (2018) já têm falado sobre como fazer essa evolução.
Por outro lado, os trabalhos consultados na literatura sugerem uma falha na
execução da TD (BOUTETIÈRE; MONTAGNER; REICH, 2019; HAFSI; ASSAR,
2016). A atribuição dessas falhas, segundo os autores Hafsi, Assar (2016) e Mihardjo
(2019), tem relação direta com os Sistemas Legados monolíticos que são custosos de
manter, difíceis de inovar e não são flexíveis para atender as demandas digitais
(URBACH et al., 2018; JESSE, 2019; MOCKER; ROSS, 2017). O uso de APIs para
integrar funções de negócios suportados por aplicativos obsoletos tem sido adotado
por algumas empresas para agilizar a TD (AVIDAN; HANS, 2018).
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Aplicações monolíticas trazem um alto risco quando requerem mudanças para
atender uma demanda de negócio. Qualquer atualização feita em uma função do
aplicativo será refletida em toda a aplicação. Para garantir a qualidade da alteração,
toda a aplicação deverá ser testada; por conseguinte, esse ciclo incorpora um atraso
e a TI tradicional fica sem tempo para inovar. Uma das maneiras de atender a
demanda digital com Sistema Legado é de tentar diminuir a lacuna entre o legado e a
tecnologia digital. A geração automática, de uma camada de abstração através de
APIs, que representa uma função de negócio suportada por um Sistema Legado, pode
ser uma alternativa.
Uma pesquisa da McKinsey (2018) indica que mais de 70% dos projetos em
iniciativas de TD falham. Nota-se, portanto, uma possível lacuna na execução da TD.
Tais imperfeições, segundo alguns autores, estão relacionadas aos Sistemas Legados
que são classificados como inibidores da TD. Alguns autores sugerem utilizar funções
de negócio, suportadas por Sistemas Legados, como parte da estratégia de TD,
expondo funcionalidades de negócio através de APIs. Com o propósito de agilizar a
criação das APIs aconselha-se a utilização do Openlegacy objetivando aumentar a
velocidade de desenvolvimento dessas interfaces. Tendo em vista o cenário de
suportar a TD e ao mesmo tempo fazer dos Sistemas Legados um aliado da TD
pretende-se, através de um estudo de caso, propor um método de como fazer da
geração automática de APIs uma ferramenta para ajudar na TD.

1.3 Objetivo

O objetivo desse trabalho é propor como a geração automática de APIs pode
ajudar na TD em empresas tradicionais que possuem funções de negócio suportadas
por sistemas monolíticos ou legados digitais através de um estudo de caso, suportado
por uma plataforma digital chamada Openlegacy. O estudo de caso será abordado em
uma empresa multinacional da indústria de seguros por possuir um cenário
tecnológico típico que compreende um Sistema Legado corporativo. O Sistema
Legado dessa seguradora executa a maioria das principais funções de negócio como:
configuração de produto, criação de novos produtos, emissão de apólices, renovações
de apólice, comissões e geração de cotações.

20

Como objetivos específicos para atingir o objetivo geral, deseja-se:


Investigar na literatura, possíveis práticas para uma melhor utilização da
geração automática de APIs;



Investigar na literatura como escolher as funções de negócio candidatas a
terem uma API;



Investigar se é possível criar uma sequência de atividades que poderão ser
reproduzidas em outras organizações para otimizar o uso da geração
automática de APIs; e



Avaliar se a ferramenta de geração automática de API trouxe mais agilidade
para TI e para a execução de processo de negócio da empresa.

1.4 Justificativa

Publicações sobre o uso de APIs para fomentar a utilização de funções de
negócio que foram concebidas sobre tecnologias obsoletas, não foram encontradas
na literatura. Adicionalmente a isso, quando os autores Mocker (2018), Sebastian
(2017), Knoche (2018), Vijaya (2018) e Klaske (2018) falam do uso de APIs o foco
está na reutilização de componentes digitalizados e não na velocidade de criação.
Esse trabalho propõe que é possível, através da geração automática de APIs,
ajudar empresas que possuem legados sistêmicos a viabilizar a TD.

1.5 Contribuições esperadas

A falta de conhecimento em como lidar com a TD e os Sistemas Legados pode
trazer impactos negativos para as organizações fazendo com que gastem mais tempo
e mais recursos de forma desnecessária. Um processo inteligente de como
implementar as funcionalidades da tecnologia de geração automática de APIs
(Openlegacy) pode ajudar as companhias na jornada digital. Os trabalhos de Eling e
Lehmann (2017), Weingarth et al. (2018), Singh (2018) e Stoeckli, Dremel e
Uebernickel (2018) abordam o processo de TD sem uma definição clara de como fazer
o uso dos legados digitais nas etapas de transformação. Já os trabalhos dos autores,
Venkatesh, Singhal, Mathew (2017), Kalske, Mäkitalo e Mikkonen (2018) e Megargel,
Shankararaman e Walker (2020) colocam os Sistemas Legados como inibidores da
TD focando o aspecto meramente teórico.
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A TD é um tema difuso e aborda vários aspectos das organizações como,
liderança, cultura, tecnologia, gestão, pessoas e processos. Não foram encontrados
trabalhos que abordam de forma prática como os Sistemas Legados, através do uso
da geração automática de APIs, podem ajudar na TD de empresas tradicionais.
Espera-se ainda que, com esse trabalho, as organizações que possuem vários
Sistemas Legados em seu portfólio tecnológico e que precisem iniciar a TD, possam
utilizar as práticas abordas nessa pesquisa, para tirarem proveito dos benefícios da
TD a partir do uso de uma ferramenta digital, como Openlegacy.

1.6 Método de trabalho

Este trabalho utilizou como método de pesquisa o estudo de caso. Segundo
Antonio (2018), o estudo de caso é um método de pesquisa adequado para situações
em que é difícil estabelecer um entendimento claro entre o fenômeno estudado e o
seu contexto, de modo que a presença do pesquisador se faz necessária dentro do
ambiente prático.
A Figura 1, demonstra de maneira geral as etapas realizadas no trabalho, bem
como as macro atividades que foram executadas em cada uma das fases.

Figura 1 – Etapas do trabalho

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Etapa 1 – Referencial Teórico
O referencial teórico fundamentou-se pela busca e compilação de conceitos,
modelos e frameworks relacionados à TD, composição de estudos em artigos
científicos, casos de uso, livros e sites com publicações relacionados à TD em
empresas tradicionais que possuem Sistemas Legados suportados por arquiteturas
monolíticas e tecnologias obsoletas. Nessa etapa, também foram analisados artigos
e casos de uso de tecnologias que suportaram a jornada da digitalização em
organizações tradicionais. Por último, estudou-se a integração de legados
tecnológicos às tecnologias digitais através de APIs.
Etapa 2 – Seleção do Processo de Negócio
Nessa etapa do trabalho definiu-se métricas, forma de coleta dos dados e a
escolha do processo de negócio utilizado no estudo de caso. O AS400 suporta a
principal aplicação da empresa, objeto do estudo. A escolha do processo levou em
consideração a importância para o negócio, práticas e princípios que foram
encontrados na literatura e o custo para operacionalização das tarefas. Por último, foi
documentado os passos de cada atividade para posterior análise.
Etapa 3 – Otimização do Processo
Nesse terceiro passo, o trabalho dedicou-se à análise e construção da API
sobre a função de negócio que foi eleita no passo anterior. O Openlegacy foi utilizado
para a codificação automática da API com o suporte de um engenheiro de software e
de dois analistas. Foram feitos testes funcionais e o mapeamento do novo processo.
A execução desse fluxo teve o suporte da API criada pelo engenheiro da Openlegacy.
Os dados e métricas de desenvolvimento, criação e custos foram coletados.
Etapa 4 – Execução do Processo e Dados
Nessa etapa, foram feitas execuções em um ambiente de testes com dados
de negócio com o objetivo de simular o novo processo em um contexto real. Os dados
de execução foram coletados com o objetivo de serem comparados. Os analistas
analisaram o resultado da execução com a meta de averiguar se o processo foi
executado com sucesso.
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Etapa 5 – Análise
Após a execução do novo processo, coleta e estruturação dos dados, fez-se a
análise e comparação das métricas antes e depois da criação da API. Ao final, foi feita
uma avaliação do resultado com o objetivo de responder se a ferramenta ajuda
empresas tradicionais na TD.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Sistemas Legados
Loughlin (2016) define Sistema Legado como: “Um Sistema Legado é um
sistema de informação que pode ser baseado em tecnologias desatualizadas, mas é
fundamental para o dia a dia das operações”.
Ainda no mesmo sentido, Vijaya e Venkataraman (2018) descrevem em seu
trabalho que Sistemas Legados podem ser definidos como sistemas que foram
criados usando tecnologias e métodos antigos, mas que ainda são parte integrante
dos negócios. Muitas organizações possuem Sistemas Legados e reconhecem a
dificuldade de manter e evoluir esses sistemas. Para identificação dos Sistemas
Legados os autores definem cinco possíveis características descritas abaixo:


Código fonte de software legado escrito anos atrás sem atualização,
tecnologias sem documentação suficiente e falta de programadores para
suportar as linguagens de programação;



Código fonte cheio de bugs e correções por fazer. Risco alto para suportar
qualquer alteração no código;



Falta de métodos claros para identificar as regras de negócio e dificuldade em
atender novas demandas;



Altos custos para manter o legado e suporte interno limitado; e



Limitações técnicas para otimização de recursos, escalabilidade, manutenção
e disponibilidade.
Por outro lado, Crotty e Horrocks (2017) concluíram em seu trabalho que não

existe um padrão para a definição do que é um Sistema Legado, mas sugerem
algumas descrições como:


Sistemas críticos para o negócio que resistem a alterações e sua falha pode
gerar impactos significativos ao negócio;



Sistemas não adequados à arquitetura contemporânea que não se beneficiam
da reutilização de componentes, tão pouco das tecnologias digitais como a
computação na nuvem; e



Gerenciamento de dados inadequados, mudanças para atender as demandas
de negócios com custos exponenciais.
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Por último, Carneiro e Monteiro (2019) adicionam mais duas características
principais ao que se pode chamar de Sistema Legado:


Aplicações construídas com tecnologias obsoletas que não possuem suporte
vigente por parte dos fornecedores; e



Aplicações que possuem uma arquitetura monolítica, ou seja, que não
possuem funcionalidades modularizadas.

2.2 Arquiteturas monolíticas

Uma arquitetura monolítica possui, comumente, três camadas: a camada de
interface do usuário, a camada de negócio e a camada de bando de dados. O atributo
definidor de um monolito é que toda a camada lógica de negócios é desenvolvida e
implantada junto à camada intermediária, geralmente hospedadas em um servidor de
aplicação. Mais amplamente, um monolito pode ser descrito como qualquer bloco de
código que possui várias funções. A lógica de negócio é codificada em funções, cada
uma cumprindo uma capacidade comercial específica (por exemplo; gerenciamento
de pedidos ou manutenção de conta). Um release de um aplicativo monolítico pode
conter centenas de funções (MEGARGEL; SHANKARARAMAN; WALKER, 2020). A
Figura 2 ilustra a relação dos componentes estruturais de uma arquitetura monolítica.
Figura 2 – Arquitetura monolítica

Fonte: Megargel; Shankararaman; Walker (2020). Adaptado e
traduzido para o português pelo autor.

Avidan e Otharsson (2018) afirmam que 90% das aplicações existentes no
mundo corporativo são monolíticas.
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Um sistema monolítico na engenharia de software normalmente é composto
por dezenas de funções de negócios que são implantadas juntas em uma mesma
versão. Uma aplicação monolítica descreve um estilo de arquitetura ultrapassada e
que não considera o conceito de modularidade como um princípio básico.
Originalmente o termo monolítico foi usado para descrever grandes aplicações que
foram construídas em mainframe e com o passar dos anos tornaram-se complexas de
se manter (MEGARGEL; SHANKARARAMAN; WALKER, 2020).

2.3 Arquitetura de microsserviços

Microsserviços é uma arquitetura de software que envolve a construção de
sistemas

de

informação

caracterizados

por

serem

pequenos,

granulares,

independentes e colaborativos. É o processo de dividir todo o aplicativo em pacotes
modulares individuais de funcionalidades no qual constitui um microsserviço. Essa
nova abordagem habilita o desenvolvimento de aplicações de forma distribuída
desacoplando funcionalidades de negócios, além de suportar a acoplagem de funções
de Sistemas Legados a tecnologias mais modernas como a computação na nuvem
(CAVALLARI; TORNIERI, 2018).
A arquitetura de microsserviços remove muitos dos limites de serviço,
facilitando a colaboração. Qualquer desenvolvedor que use essa nova abordagem
poderá obter os seguintes benefícios na hora de projetar aplicativos:


Serviços especializados e usando os melhores recursos;



Desenvolvedores trabalham em diferentes serviços de forma colaborativa o que
significa fazer trabalho simultâneo, consequentemente, tende-se a uma
diminuição do tempo de desenvolvimento;



Os aplicativos são projetados de forma independente (eles são um subconjunto
de toda a arquitetura). O custo de alteração e implantação tende a ser mais
barato e sem impactar o sistema como um todo (atualização frequente); e



Os microsserviços incentivam o desacoplamento da lógica de negócios e
dependências (CAVALLARI; TORNIERI, 2018).
Segundo

os

autores

Megargel,

Shankararaman

e

Walker

(2020),

microsserviços é um estilo de arquitetura de sistemas que estrutura uma aplicação em
um conjunto de funções de negócios fracamente acoplados. Microsserviços
encapsulam uma função, ou uma capacidade de negócio, no qual essa estrutura é
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dona do seu próprio conjunto de dados. Cada função tem sua atualização de forma
independente além de poder escalar recursos como CPU e memória de forma
individual. Os microsserviços podem encapsular entidades de negócios (por exemplo,
produto, cliente, conta) ou podem encapsular fluxos de processos que orquestram
múltiplas entidades de negócios (por exemplo, avaliação de risco, avaliação de
crédito).
Os microsserviços atômicos representam os menores módulos de software
reutilizáveis que pode não ser útil dividir ou decompor. Microsserviços compostos
podem executar transações de gerenciamento (por exemplo, confirmação de uma
transação ou reversão de uma transação na orquestração de um fluxo de negócio)
(MEGARGEL; SHANKARARAMAN; WALKER, 2020). A Figura 3 ilustra a relação dos
componentes estruturais de uma arquitetura de microsserviços.
Figura 3 – Arquitetura de microsserviços

Fonte: (MEGARGEL; SHANKARARAMAN; WALKER, 2020). Adaptado e traduzido para o
português pelo autor.

Um microsserviço dever ser construído em torno de um “contexto limitado de
negócio” e suas preocupações aplicar-se-ão a esse contexto funcional. Isso pode ser
interpretado e mapeado para sistemas corporativos, como o gerenciamento de
relacionamento com o cliente ou funções menores que irão compor esses sistemas.
Cada microsserviço possui a sua própria arquitetura de implantação e não compartilha
seus recursos como contêineres, cache, banco de dados e outros componentes de

28

software. As interfaces podem ser utilizadas por outros aplicativos para interação e
são definidos como APIs. Os microsserviços, embora independentes, não existem em
silos, eles fazem parte de um cenário da empresa e precisam participar do processo
de negócio da organização. Para fazer isso, dependem de outros componentes da
empresa e invariavelmente outros componentes empresariais que dependem deles.
As interfaces fornecidas pelos microsserviços devem ser detectáveis, o consumidor
das interfaces deve poder procurar, encontrar e utilizar sem ter conhecimento explícito
de sua implementação ou localização da tecnologia subjacente. As especificações de
cada microsserviço devem ser mantidas em um repositório compartilhado de todos os
microsserviços (YU; SILVEIRA; SUNDARAM, 2016).
Na mesma linha ao contexto exposto, Fowler e Lewis (2014) definem que os
microsserviços são componentes autocontidos, desde sua camada de interface até a
camada

tecnológica

e

integrados

de

forma

assíncrona

e

independente.

Adicionalmente a isso, Fowler, Lewis (2014) e Newman (2015) sustentam que na
arquitetura de microsserviços é possível melhorar aspectos operacionais dos serviços,
visando o aumento de desempenho obtido pela especialização das funções de
negócio e redução da utilização de recursos computacionais.
A independência lógica dos componentes de uma arquitetura de microsserviços
é um dos princípios arquiteturais. Ou seja, cada microsserviço é operado e
manipulado como um pequeno ecossistema independente, podendo ser uma unidade
autônoma de desenvolvimento (NEWMAN, 2015). Entretanto, Fowler e Lewis (2014),
comentam que um microsserviço muito granular pode causar problemas. Como
consequência, os autores defendem adotar uma abordagem de granularidade mais
grossa como forma de iniciar um trabalho de adoção da arquitetura de microsserviços.
Os autores Venkatesh, Mathew e Singhal (2019) afirmam que a TD usa a
digitalização com o intuito de criar modelos sistêmicos mais flexíveis e adaptáveis,
sem deixar de lado uma perspectiva de longo prazo e a sustentabilidade.
Consequentemente, a escolha de uma função de negócio deve abordar princípios da
arquitetura de microsserviços. A utilização desses princípios converge, com a
declaração dos autores Cavallarri e Tornieri (2018), de que os microsserviços
habilitam o desacoplamento, otimizam a utilização de recursos, ajudam a diminuir o
tempo de desenvolvimento e são mais alinhadas às tecnologias digitais. Além disso,
os aspectos e princípios tendem a superar os inibidores da TD, abordado no item
(2.5.2).
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Dessa maneira, Fowler e Lewis (2014) comentam que um desenho de
microsserviço muito granular pode causar problemas de performance e governança.
Como consequência, Newman (2015) recomenda iniciar a construção de serviços com
uma granularidade mais grossa.

2.4 Fundamentos de API

Uma API promove uma camada de abstração para um problema específico e
detalha como clientes devem interagir com componentes de software que são
implementações com o objetivo de resolver um problema. Os componentes são
distribuídos como uma biblioteca de software, permitindo que sejam usados em várias
aplicações. Em essência, as APIs definem blocos de construção reutilizáveis que
permitem peças modulares e funcionalidade a ser incorporada aos aplicativos finais.
Um aplicativo moderno geralmente é construído sobre muitas APIs, onde algumas
delas podem depender de outras APIs. O desenvolvimento de API ou a construção de
novos aplicativos utilizando APIs é onipresente, podem ser realizados em qualquer
parte do mundo sem prejuízo para o projeto (REDDY, 2011).

2.4.1 Estratégia de API

Grande

parte

das

decisões

empresariais

envolvendo

planejamento,

organização e governança de API é considerada uma estratégia de API. Uma
implementação de API geralmente aciona várias integrações de dados e Sistemas
Legados. Por exemplo, um varejista de moda que procura uma inovação poderia usar
uma plataforma com desenvolvedores conectados e, através de uma API, expor o
catálogo de vendas de produtos com base nos sistemas existentes, isso
desencadearia uma integração de dois ou mais sistemas para fornecer a
funcionalidade da API (VIJAYAKUMAR, 2018).
A implementação inicial de uma API em grandes sistemas ou operações de
negócios, frequentemente expõe uma série de problemas e complexidade como a
falta de entendimento comum de domínio dentro das organizações. Dentre os
problemas pode-se destacar: limpeza de dados, reescrita de código base e
atualização de ferramentas e estruturas (VIJAYAKUMAR, 2018).
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O valor esperado das APIs é crítico em muitas decisões de negócios
relacionadas à inovação, operações de negócios, integração e monetização. Essas
considerações podem ser classificadas nos seguintes pontos estratégicos de negócio
(VIJAYAKUMAR, 2018):


Orientado ao negócio: APIs são estrategicamente baseadas no negócio da
organização. A integração entre dois sistemas revela um aspecto técnico, mas
do ponto de vista de negócios essa conexão estará consolidando duas de suas
operações no qual deverá fazer parte da estratégia de negócios;



Atrair inovação e disrupção: as organizações devem expor dados e operações
através das APIs para atrair inovação e disrupção fora das fronteiras da
empresa, injetando novos pensamentos e habilidades no negócio; e



Monetização: organizações com dados valiosos e operações comerciais as
vendem diretamente através de APIs. A exposição de operações através de
APIs oferece maior flexibilidade para integração e oportunidade de fazer parte
de um ecossistema, permitindo assim oportunidade de negócio.

2.4.2 Arquitetura de API

As partes interessadas na camada de negócio e as que fazem a interseção
entre negócio e tecnologia, como arquitetos corporativos, definem o propósito e a
estratégia de uma API. Essa decisão será avaliada em termos de esforço, orçamento,
contexto organizacional e modelo atual de ativos de TI necessários para executar uma
implementação de API. A arquitetura da API identifica as principais restrições e forças
para essa implementação. Uma arquitetura típica de API inclui seis aspectos. Cada
aspecto possui suas restrições e influências em todo o desenvolvimento dentro de um
contexto de negócio (VIJAYAKUMAR, 2018). A Figura 4 representa os principais
atributos de uma arquitetura de API.
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Figura 4 – Atributos da Arquitetura de API

Fonte: (VIJAYAKUMAR, 2018). Adaptado e traduzido para o
português pelo autor.



Segurança: esse aspecto endereça itens técnicos como autenticação,
autorização e ataques. Também se preocupa com a segurança na camada de
negócio como qual o dado e a operação que serão expostos;



Experiência de desenvolvimento: o sucesso de uma implementação de API
depende de sua adoção. Desenvolvedores são a primeira audiência de uma
API e precisam de uma boa experiência em todos os aspectos de criação;



Performance: espera-se uma boa performance em todos os aspectos,
disponibilidade, execução e resiliência. Muitas cadeias de integração podem
afetar o tempo de transação principalmente aquelas que possuem integração
com Sistema Legado;



Integração: muitas implementações de API possuem integração com Sistemas
Legados através de empacotamentos e combinando dados de diferentes
sistemas;



Telemetria & Uso: mensurar o uso da API e manter um registro de logs
eficientes são aspectos importantes para uma boa API. O monitoramento ajuda
na compreensão do uso na adoção da API e suporta a análise de padrões de
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consumo entre as extremidades de uso. Esses são detalhes que ajudarão a
otimizar continuamente a API; e


Tratamento de Erro: o tratamento de erro definirá como uma API se comportará
durante um erro de aplicação ou falha no sistema. Falhas de sistemas são
endereçados sob a arquitetura de sistema. Erros de aplicação são endereçados
sob a arquitetura de API.

2.4.3 Gerenciamento de APIs

O gerenciamento de API é uma solução que abrange uma coleção de
ferramentas usadas para projetar e gerenciar APIs, essas ferramentas seguem
padrões de mercado para implementar uma arquitetura de API. Existem vários
produtos para gerenciamento de API no mercado, dentre as empresas mais
conceituas estão: Azure da Microsoft, AWS da Amazon, Apigee e MuleSoft (agora
Salesforce) (VIJAYAKUMAR, 2018).
Abaixo os principais atributos técnicos dessas ferramentas:


API Management: plataforma que permite o desenvolvimento eficiente de APIs
em vários níveis, além de oferecer os recursos para gerenciamento,
configuração e reconfiguração de produtos.;



API design: inclui as principais ferramentas para especificar, criar, definir
contratos de serviço e gerar a documentação;



API gateway: permite a configuração de toda a engenharia, gestão de
requisições, repostas, reescrita de URL, caching, segurança e autenticação de
aplicação de regras e políticas de segurança;



API analytics: inclui a capacidade de analisar e coletar dados de uso das APIs.
Normalmente são configurações feitas através do API gateway com o objetivo
de rastrear e monitorar as requisições de diversas APIs que compõem o
ecossistema. O analytics provê telemetria de uso e insights para a construção
de relatórios e painéis de controle; e



API catalog: é um catálogo de APIs que pode assumir diferentes formas
dependendo do fornecedor, mas, em geral, lista as APIs disponíveis e outras
informações de acesso, contrato, dono e descrição da funcionalidade. O
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catálogo também permite gerenciar que tipo de informação pode ser pública ou
não.

2.4.4 Integração através de APIs

Os processos empresariais são controlados em sua grande maioria por
software. As APIs fornecem recursos essenciais e poderosos para conectar, estender
e integrar aplicações corporativas. Ao integrar sistemas empresariais as APIs
integram departamentos, processos internos e negócios a outros negócios, ou seja,
as APIs integram empresas e podem ajudar na expansão da cadeia de valor para
parceiros ou para fornecedores. A integração da empresa além das fronteiras não é a
única estratégia de expansão dos negócios, geralmente a conexão de sistemas
internos é feita antes de qualquer agregação externa (BIEHL, 2015).
Muitas empresas possuem aplicações legadas, uma das maneiras de lidar com
essa categoria de legado é a alavancagem do uso desses ativos. Na grande maioria
das vezes esses sistemas são complicados e não amigáveis impedindo a exposição
para fora da companhia. As APIs não precisam de nenhuma implementação da
inteligência de negócio, uma vez que essa codificação já foi feita nos Sistemas
Legados. Em vez disso, a API se conecta aos sistemas de backend, por um lado, e
aos consumidores de API por outro, ocultando a interface complicada e não amigável
do Sistema Legado fornecendo apenas ao cliente a funcionalidade de negócio por
uma camada de abstração através da API (BIEHL, 2015).
A Figura 5 apresenta uma arquitetura de solução para alavancar o uso dos
recursos de aplicações legadas e provê a exposição desses recursos ao contexto
digital através das APIs.
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Figura 5 – Alavancagem do uso de legados digitais em uma arquitetura de solução

Fonte: (BIEHL, 2015). Adaptado e traduzido para o português pelo autor.

A “camada de API” representa o nível de abstração entre as funções de negócio
e a tecnologia. As funções de negócio são divididas em dois grupos, um grupo
sustentado por tecnologias obsoletas, mas que agrega valor ao negócio, e o segundo
grupo representado por tecnologias mais modernas. A camada de abstração facilita a
modernização de Sistemas Legados e a evolução pode seguir seu curso natural sem
impactar a camada digital (soluções na nuvem, multicanais, integração, parcerias,
novas aplicações web e soluções móveis).
Abaixo uma descrição dos artefatos que compõem a camada digital:


Soluções na Nuvem: Novas soluções poderão ser desenvolvidas utilizando as
APIs que expõem os legados digitais. Essa abordagem permite a extensão de
valor das funções de negócio e o uso das capacidades das tecnologias da
nuvem;



Soluções Multicanais: Os sistemas de comércio eletrônico oferecem ao cliente
a possibilidade de comprar usando diferentes plataformas tecnológicas, celular,
web ou tablet. A preocupação das empresas em manter o foco no cliente
permite que a experiência de compra seja integrada a diversos canais. Os
mesmos dados e ações do usuário estarão disponíveis em todos os
dispositivos. Se o usuário iniciar um processo de compra pelo telefone celular
ele poderá finalizar o processo no laptop ou no tablet sem perder a consistência
da transação;
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Soluções Integradas: As APIs ajudam na capacidade de integração de software
e negócios na web. As integrações internas também são alavancadas através
das APIs;



InsurTech: Através das parcerias de negócios as companhias de seguros
podem incrementar a sua cadeia de valor e aproveitar a capilaridade na oferta
de produtos.



Aplicações Web: Os aplicativos web atuais exigem páginas dinâmicas. As
páginas dinâmicas são criadas em tempo de execução com base nas
solicitações dos usuários. Os dados exibidos e a criação das páginas web
podem ser veiculados por APIs. O aplicativo web extrai os dados brutos das
APIs, processa os dados e exibe nas páginas HTML de forma customizada; e



Soluções Móveis: A quantidade de telefones celulares supera a quantidade de
computadores pessoais. Na grande maioria das vezes o aplicativo móvel é só
uma interface amigável, uma vez que através das APIs as aplicações acessam
toda a inteligência de negócio e dados que estão localizados nos bakends das
empresas.

2.5 Transformação digital

Conforme o estudo apresentado por Vial (2019), a TD pode ser definida da
seguinte forma:
Um processo que visa melhorar uma entidade através da propagação
de mudanças significativas em suas propriedades por meio da
combinação de informação, computação, comunicação e tecnologias
de conectividade. (VIAL, 2019).

Seguindo o mesmo propósito de definição da TD, os autores Assar e Hafsi
(2018) apresentam mais três definições para a TD: “O uso da tecnologia para melhorar
radicalmente o desempenho ou alcance das empresas”; “Mudanças que a tecnologia
digital causa ou influencia em todos os aspectos da vida humana”; e finalmente em
uma abordagem mais abrangente, “A Transformação Digital é alcançada quando
componentes digitais desenvolvidos permitem inovação, criatividade e estimulam
mudanças significativas dentro do domínio profissional ou de conhecimento”.
Dessa forma, Venkatesh, Mathew e Singhal (2019) comentam que a TD é uma
abordagem inovadora, que tem foco na transformação dos negócios impulsionada
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pela economia digital. A intenção da TD de negócios é abraçar conceitos da
digitalização para criar modelos com uma perspectiva de longo prazo e que seja
sustentável. É muito mais do que automatizar ou digitalizar processos de negócios,
produtos ou serviços. Esse novo tratamento deve estar alinhado com as melhores
proposições de valor e as melhores oportunidades de negócios digitais inovadores
que permitem serviços e produtos dinâmicos, além de responsivos para clientes e
usuários finais.
A digitalização significa explorar os benefícios dos artefatos digitais para
aprimorar a geração de valor. Em outras palavras, a digitalização pode levar a
monetização, resultando em otimização de custos e a criação de novos fluxos de
receitas. Estratégias de negócios contemporâneas com facilitadores digitais são
altamente focadas no cliente, com maior importância na experiência do usuário e
relacionamentos interativos. Isso permite explorar o envolvimento ativo do cliente e de
outros atores, resultando em melhores propostas para o desenvolvimento e
aprimoramento de produtos. Vale mencionar ainda que a digitalização preserva
informações de interações digitais que ajudam na captação e armazenamento de todo
o tipo de dado em tempo real, ajudando na tomada de decisões quase que ao mesmo
tempo em que os eventos ocorrem (VENKATESH; MATHEW; SINGHAL, 2019).
A TD tem o objetivo de tornar a empresa mais ágil para que ela possa criar um
portfólio de produtos inovador e que esteja em constante evolução em resposta às
rápidas mudanças tecnológicas e demandas dos clientes (ROSS et al., 2019).
Segundo os autores Verhoef et al. (2019), a fase mais difusa da digitalização é a
transformação que descreve uma mudança em toda a empresa e leva ao
desenvolvimento de novos modelos de negócios. A TD reorganiza processos, tarefas
e a forma de agregar valor através de uma nova lógica de negócios trazendo novas
capacidades que permitem as empresas a saírem facilmente do seu mercado atual e
entrarem em um novo mercado, ou a revolucionar a sua atuação em um mercado
existente. Essa nova habilidade está suportada por tecnologias digitais que permitem
novas interações além das fronteiras com fornecedores clientes e concorrentes.
Warner e Wäger (2019) abordam a TD como sendo um processo contínuo de
melhoria no qual reconhecem a agilidade como um mecanismo central para a
renovação estratégica, operacional e do modelo de negócios. Através dessa
capacidade contínua de transformação resultante do dinamismo as inovações são
capazes de modificar a base de recursos das corporações.

37

Por outro lado, Zimmermann et al. (2018) trazem uma abordagem da TD
destacando o papel da TI como o agente facilitador da tecnologia que dominará a
mudança do negócio através da digitalização estratégica de serviços e processos. Os
serviços digitais e produtos associados são intensivos em software, maleáveis e
adaptáveis. A combinação desses componentes com recursos da nuvem e novas
soluções agregam diferentes formas de interação com o cliente e delineiam outras
maneiras de acionar e interagir com os negócios.
Na economia digital produtos e serviços digitalizados apoiam a cocriação de
valor junto com o cliente e outros parceiros de negócios ou partes interessadas de
maneiras disruptivas (ZIMMERMANN et al., 2018). Todos os relacionamentos entre
empresas são uma mistura de competição e cocriação, em constante mutação. Um
exemplo dessa disfunção está no mercado de TV. A ABC, NBC e Fox, empresas
americanas de TV aberta, deixaram de lado a concorrência tradicional e criaram um
canal chamado Hulu que agrega conteúdo das três produtoras. Esse novo canal tem
objetivo de ofertar conteúdo pela internet através de stream de vídeo e dessa forma
concorrer com a Netflix e Amazon (ROGERS, 2016).
A tecnologia digital permite um permanente feedback entre todos os agentes
envolvidos em uma transação comercial através da internet. O produto, agora
digitalizado, tem a capacidade de fornecer dados e informações em tempo real
habilitando a possibilidade de gerar conhecimento como nunca foi feito antes
(ZIMMERMANN et al., 2018). Essa troca de informação permanente permite que a
empresa fortaleça o relacionamento com o cliente e ofereça produtos de forma
customizável e adaptável às suas necessidades. A customização se justifica porque
os clientes estão buscando novas experiências e que essas experiências sejam
integradas. As tecnologias digitais permitem cada vez mais a possibilidade de dar ao
cliente novas customizações que resultam em novas sensações através do comércio
eletrônico (ROGERS, 2016).

2.5.1 A forma da Transformação Digital
Empresas com excelência funcional são 2,5 mais ágeis e inovam 44% mais. A
digitalização contribui para excelência operacional e a inovação digital melhora a
proposição de valor para o cliente. Entender a importância da digitalização para atingir
um resultado produtivo de excelência é de suma relevância. Os benefícios de um
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backbone operacional são substanciais, porque ajudam a reduzir atividades que não
agregam valor contribuindo para satisfação do cliente e ações de inovação (ROSS et
al., 2019).
Os autores Ross et al. (2019) identificaram cinco blocos para a TD. Esses cinco
blocos permitem que as empresas entreguem rapidamente ofertas digitais e
inovadoras. Os blocos têm a capacidade de transformar empresas que não nasceram
digitais em companhias digitais. Os blocos possuem três elementos interativos: (1)
pessoas que entendem o que precisa ser feito e como fazê-lo; (2) processos que
orientam a empresa desde a ideia, passando pela entrega até o suporte de ofertas
digitais e (3) tecnologia que suporta processos organizacionais eficientes e ofertas
inovadoras (ROSS et al., 2019).
Figura 6 – Os cinco blocos de construção da Transformação Digital

Fonte: (ROSS et al., 2019). Adaptado e traduzido para o português pelo autor.



Backbone Operacional: uma configuração de pessoas, processos e tecnologias
que tem o objetivo de garantir confiabilidade e eficiência dos principais
processos corporativos para suportar uma operação estável (ROSS et al.,
2019);

39



Informações Compartilhadas do Cliente: um conjunto de pessoas, processos e
tecnologias que tem o objetivo de aprender o que os clientes desejam (ROSS
et al., 2019);



Estrutura de Prestação de Contas: uma estrutura de pessoas, processos e
tecnologias que tem o objetivo de garantir que a equipe assuma a
responsabilidade pela evolução das ofertas digitais (ROSS et al., 2019);



Plataforma Digital: uma configuração de pessoas, tecnologias e processos com
o objetivo de criar e usar componentes de software para configurar ofertas
digitais (ROSS et al., 2019). Essa plataforma normalmente abrange uma faixa
de camadas (por exemplo, conteúdo e serviços) que podem funcionar como
um novo produto, mas simultaneamente permitir que outras pessoas inovem
ao usar recursos da plataforma controlados pela empresa (WARNER; WÄGER,
2019); e



Plataforma de Desenvolvimento Externa: uma configuração de pessoas,
processos e tecnologias para engajamento de parceiros de negócios para
expansão das ofertas digitais (ROSS et al., 2019).
A Figura 7 representa a composição dos blocos que compões o backbone

operacional e as camadas de compartilhamento.
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Figura 7 – Backbone Operacional e Compartilhamento

Fonte: (ROSS et al., 2019). Adaptado e traduzido
para o português pelo autor.

Nesse sentido, Choudhary et al. (2019) defendem a implementação de novos
modelos de negócios o mais simples possível através do esboço de ideias, conectar
e encontrar recursos, construir qualquer novo serviço e torná-lo ativo num apertar de
botão. Nesse ambiente as empresas seriam capazes de testar facilmente e de forma
contínua uma gama de ideias quase que diariamente, conectando e reconectando
diferentes cadeias de valor de diferentes maneiras ou adicionando novos recursos. A
combinação de equipes menores e a facilidade de conectá-las às tecnologias digitais
a um baixo custo têm promovido uma capacidade, através de microsserviços, de
construção de novos aplicativos e disponibilização através de APIs. O resultado desse
contexto e junção de componentes é a criação de um ecossistema global de serviços
digitais que podem formar os blocos de construção ou building blocks necessários
para a modelagem e construção de uma cadeia de valor digital e complexa
(CHOUDHARY et al., 2019). A Figura 8 representa o ecossistema defendido pelos
autores.
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Figura 8 – Ecossistema da Transformação Digital

Fonte: (CHOUDHARY et al., 2019). Adaptado e traduzido para o português pelo autor.

Os building blocks ou blocos de construção (CHOUDHARY et al., 2019):


Construção do ecossistema: criar um ecossistema base que viabilize a
liberação de ativos e habilidades que os empregados possam usar para
implementar novas ideias;



Implementação rápida e Feedback: ligar o ecossistema a uma estrutura de fácil
codificação sem a necessidade de um conhecimento especializado em
tecnologia; e



Desenho de negócio colaborativo: agrupar o ecossistema e a plataforma em
um ambiente colaborativo para a criação de novos modelos de negócios que
permitem a modelagem assistida, teste, implantação e otimização da cadeia de
valor.
A implementação de um repositório de APIs para ativar a oferta de ativos de

forma isolada e evitar silos de informação tendem a ajudar na interoperabilidade
técnica e de negócio (CHOUDHARY et al., 2019).
Abaixo a descrição das capacidades:
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Extração de informação dos repositórios de APIs: usando linguagem natural
será possível extrair informações das APIs e montar uma base de informações
estruturadas para suportar o desenvolvimento de novos produtos;



Execução e validação básica do comportamento da API: utilizando a
informação estruturada do repositório será possível testar e confirmar o
comportamento da API; e



Recomendações de uso das APIs: comparando o meta dado gerado será
possível criar recomendações de uso para atender a necessidade do usuário.
O objetivo do ecossistema baseado em tecnologia e cooperação é permitir que

grupo de pessoas distribuídas e possivelmente não relacionados, tenham condições
de cocriar valor com base na experiência do usuário. Para atender a essa necessidade
devem ser criados componentes altamente flexíveis. Essa flexibilidade dá a
oportunidade para os empreendedores coorporativos capturar ideias, encontrar,
engajar potenciais colaboradores e trabalhar com eles em um ambiente compartilhado
em direção a um objetivo comum (CHOUDHARY et al., 2019).

2.5.2 Inibidores da Transformação Digital

Venkatesh et al. (2017) advertem sobre os inibidores da TD e definem algumas
características que incluem a manutenção de Sistemas Legados, pressões e
conformidade, regimes regulatórios e alteração das demandas dos consumidores. Os
autores defendem que manter aplicações que foram desenvolvidas com tecnologia
obsoleta podem se tornar inviáveis e prejudicar a jornada digital.
Outrossim, Assar e Hafsi (2018) afirmam que o ambiente de tecnologia da
informação tem se tornado muito complexo porque absorve uma série de projetos de
transformação. A consequência dessas alegações é uma TI sem tempo de inovar e
de atender as demandas de negócios.
Na perspectiva da TI, o uso de artefatos monolíticos ou executáveis de
sistemas, que não contam com uma abstração modular e são altamente acoplados à
manutenção, torna-se uma tarefa árdua, complexa e provavelmente diminuirá a
produtividade da equipe de desenvolvimento (SILVA; CARNEIRO; MONTEIRO,
2019). Adicionalmente a isso, questões de disponibilidade e escalabilidade são
comprometidas

devido

ao

alto

acoplamento,

essas

aplicações

exigem

o

compartilhamento de recursos da mesma máquina (CPU, memória e banco de dados)
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e quando necessário escalar é preciso escalar o aplicativo inteiro, exigindo mais
recursos e aumento dos custos (KALSKE; MÄKITALO; MIKKONEN, 2018).
Além das questões, de disponibilidade, escalabilidade e suporte, quando o
código do aplicativo é um monólito, qualquer alteração em uma função do sistema
requer uma atualização em toda a aplicação e a implantação se torna uma tarefa cara
e

de

alto

risco

(MEGARGEL;

SHANKARARAMAN;

WALKER,

2020).

Consequentemente, muitas empresas tradicionais, como bancos e seguradoras,
implementam alterações em produção uma vez por mês e essa abordagem se justifica
porque equipes de gerenciamento de incidentes reportam que de 80% a 90% dos
problemas em produção são causados por essas mudanças. Mesmo com cuidados e
práticas rigorosas em vigor, aplicações monolíticas podem inibir o lançamento no
mercado de inovações em produtos e serviços (MEGARGEL; SHANKARARAMAN;
WALKER, 2020).
Hammer (2014) apresenta, em seu trabalho, uma convergência entre os
problemas sistêmicos e processos. Segundo o autor, organizações tradicionais
enfrentam problemas na gestão de processos porque seus Sistemas Legados não
são aderentes a esse tipo de abordagem, se os sistemas não forem ajustados para
suportar a gestão de processos todos os esforços de TD serão insustentáveis com o
passar do tempo. Um exemplo dessa disfunção são sistemas que possuem funções
de negócios com informações fragmentadas que não suportam processos integrados.
A consequência dessa disfunção são interrupções constantes no processo.
Portanto, os conceitos e exemplos apresentados, tendem a sustentar as
alegações Assar e Hafsi (2018), que afirmam que no mundo em que o negócio se
torna cada vez mais dinâmico, o sucesso das companhias depende da habilidade de
reação frente a mudanças de maneira rápida, flexível e ágil. A rápida adaptação e a
flexibilidade dos sistemas e processos em um contexto digital precisam levar em
consideração a dissociação ou desacoplagem dos elementos chaves da empresa que
incluem os sistemas corporativos.

2.5.3 Transformação Digital em empresas tradicionais

A TD atinge a organização em três áreas principais; experiência do cliente,
processos operacionais e modelos de negócios. Na área da experiência do cliente, o
foco está no aumento de receita e fidelização através do comportamento utilizando
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vendas digitais e coleta de dados. Na área de processos operacionais o foco está no
uso da tecnologia digital para aprimorar e automatizar os processos operacionais
através da digitalização de processos e eficiência operacional. Não obstante, não há
nada novo na automatização de processos os ERPs (Enterprise Resource Planning)
e outros sistemas podem fazer isso, porém as novas tecnologias transcendem as
novas capacidades de digitalização. Por último, a transformação para ativar novos
negócios na sua forma mais simples, a digitalização, permite a globalização,
fornecendo acesso a novos mercados com a ajuda das tecnologias digitais. Dessa
forma, a essência da transformação nessa área é o uso do digital para oferecer algo
novo aos existentes na forma de serviços com agregação de novos valores com
componentes digitais (ASSAR; HAFSI, 2018).
Empresas tradicionais foram superadas por inovações que cresceram
rapidamente e foram afetadas por isso. Por exemplo, a Amazon e Alibaba mudaram
o mercado varejista tradicional levando empresas como Toys ‘R’Us, Claire’s e a
RadioShack à falência. No entanto, esses novos varejistas digitais não se limitam em
chegar ao mercado varejista tradicional, eles usam seus recursos digitais para entrar
em mercados que antes eram completamente independentes ao varejo com o objetivo
de maior crescimento orgânico. Hoje, bancos como o ING consideram a Amazon com
um potencial concorrente. Outro exemplo de perturbações no mercado tradicional é a
Maersk que enfrenta uma concorrência potencial do Alibaba. A indústria de música,
TV e hotelaria também sofreram uma mudança abrupta com novos modelos trazidos
pelo Spotify, Netflix e Airbnb (VERHOEF et al., 2019).
Warner e Wäger (2019) afirmam que as empresas tradicionais precisam
construir capacidades dinâmicas para a TD. As empresas tradicionais encontram
barreiras significativas, uma delas são as tensões entre o modelo tradicional de
trabalho e a nova forma. A redução da complexidade tanto tecnológica quanto do
modelo de negócio pode ajudar na condução da jornada. Isso porque em um contexto
tradicional os líderes tendem a tomar decisões com base em suas abordagens
tradicionais em detrimento de uma abordagem nova e disruptiva. A digitalização traz
uma simplicidade e agilidade que transcendem os modelos habituais.
Os desenvolvimentos de recursos digitais podem trazer falhas durante o
processo de construção, porém as empresas precisam entender que esse processo é
a base para a inovação. A convergência de trazer experiências de usuários
desconectados e indústrias desconectadas por plataformas de produtos inteligentes,
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por exemplo, resultam em mais inovações no modelo de negócios (WARNER;
WÄGER, 2019). Tecnologias digitais são utilizadas para melhorar os modelos de
negócios, provendo informações dos consumidores e das partes interessadas. A
organização de elementos tradicionais e componentes digitais combinados a novos
modelos de negócio podem aumentar o impacto de produtos e serviços aumentando
a receita das empresas mantendo o negócio principal intacto. Um exemplo dessa
combinação veio de uma empresa de impressão digital que trabalhou com escritores
independentes para produzir livros personalizados para crianças através de uma
plataforma tecnológica a um preço mais alto do que a maioria dos produtos
tradicionais. A infraestrutura serviu para conectar clientes tradicionais e novos aos
escritores independentes sem afetar o negócio principal da empresa que era a venda
de livros impressos. O uso da plataforma combinado com o negócio tradicional gerou
uma nova receita para a empresa e também para os escritores independentes (LI,
2015).
A Lego está desenvolvendo uma plataforma de engajamento para
complementar seus sistemas tradicionais com capacidades de interagir com clientes
e parceiros. Os líderes de empresas tradicionais reconhecem que a transformação
começa na integração de seus Sistemas Legados a tecnologias digitais. As
oportunidades apresentadas devem ser articuladas em duas frentes, engajamento do
cliente e digitalização de soluções. A digitalização de soluções precisa estar baseada
em uma estratégia bem definida, que reformula a proposição de valor através de uma
integração de produtos, serviços e dados com a finalidade de se adiantar às
necessidades do cliente. Um exemplo dessa abordagem vem da Schindler Group,
uma provedora global de elevadores que decidiu criar soluções digitalizadas com o
objetivo de estabelecer um novo espaço no mercado. A Schindler decidiu desenvolver
um produto de mobilidade além dos edifícios que ela batizou de “soluções de
mobilidade urbana”. Para experimentar uma gama maior de produtos e serviços a
solução encontrada foi a combinação de uma capacidade já existente em seus
elevadores e sensores. A solução identifica convidados registrados e encaminham
diretamente para os seus anfitriões, sem a necessidade de passar por uma recepção
predial, trazendo maior agilidade e economia de tempo. Outro produto lançado em
combinação com suas aplicações tradicionais foram os modelos de manutenção
preditiva e otimização de rotas em edifícios gerando uma maior sobrevida dos
elevadores e otimizando custos. Esse é um exemplo clássico que demonstra
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claramente como empresas tradicionais podem alavancar novos valores a produtos
existentes através das tecnologias digitas e se destacarem de concorrentes
(SEBASTIAN et al., 2020).
A Royal Philips é uma empresa com mais de um século, 450 produtos e mais
de 37.000 funcionários distribuídos em mais de 100 países. A empresa mudou o seu
modelo de negócios de venda de produtos para um modelo de soluções integradas
com foco na saúde. O objetivo era desenvolver soluções digitais para permitir uma
vida mais saudável. Um exemplo dessa solução foi o Philips Care Orchestrator que
através de uma máscara conectada à internet os pacientes com apneia do sono
compartilhavam dados com profissionais da saúde e seguradoras. A plataforma digital
da Philips era responsável por integrar as duas pontas, paciente e seguradora. Os
pacientes poderiam optar por usar a máscara que coletava dados do sono e enviava
essa informação para a plataforma digital da Philips. Os profissionais da saúde
poderiam acessar a plataforma e usar os dados para customizar tratamentos. As
seguradoras por sua vez, poderiam adequar o preço do seguro com base na evolução
do tratamento. O resultado era a melhora de saúde do paciente e otimização dos
riscos para cálculo do seguro (MOCKER, 2017).

2.6 Mudanças evolucionárias e revolucionárias

Está muito claro de que para lograr o sucesso da TD a gestão deverá ocorrer
de maneira interativa. Cada fluxo de trabalho deverá ser abordado de forma
evolucionária. A abordagem evolucionária mapeia o estado corrente e identifica
mudanças que poderão ser implementadas. Se a mudança produz resultados
positivos ela é mantida, caso contrário a mudança é revertida. Mudanças
evolucionárias sempre são construídas através da situação atual (o que está sendo
feito neste momento) através de pequenas melhorias (TARDIEU et al., 2020).
Uma abordagem revolucionária em uma organização, basicamente se resume
a congelar a situação atual, contratar novos funcionários e mudar completamente a
estrutura organizacional e os processos da companhia (TARDIEU et al., 2020).
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2.7 Fundamentos da gestão de processos

Através da gestão de processos, uma empresa pode criar processos de alto
desempenho ao projetar processos de ponta a ponta, permitindo à companhia eliminar
partes que não agregam valor, diminuir custos operacionais, aumentar a velocidade
de execução dos processos, aumentar a precisão, reduzir ativos e ter maior
flexibilidade para novas demandas de mercado. Os benefícios operacionais de
consistência, custo, velocidade e qualidade de serviço se traduzem em uma maior
satisfação do cliente (HAMMER, 2014).
Kirchmer e Franz (2020) afirmam que poucas empresas possuem controle
sobre os processos de negócio para obter valor das tecnologias digitais.
Como já visto, um importante elemento da TD é a digitalização de processos.
A digitalização de processos é o pilar para o desenvolvimento de novos modelos de
negócio. Um dos maiores desafios para iniciar a mudança é a identificação, de forma
sistemática, dos processos que possuem potencial para digitalização. Esses
candidatos à digitalização podem ser melhorados através do uso de novos sistemas
ou interfaces digitais como as APIs (RITTMEIER; ENGELS; TEETZ, 2019).
Segundo os autores Tardieu et al. (2020), embora estratégias de TD devam
evitar ganhos rápidos, a otimização e transformação de processos de negócio
normalmente são os primeiros da estratégia a ser implementada. Os processos são
os mais fáceis de justificar, os mais mensuráveis e de baixo risco. Melhoria de
processos pode ser o meio de liberação de custos operacionais para reinvestimento
em um programa de transformação mais amplo. Importante lembrar que a otimização
não deve ser a única iniciativa de melhoria contínua. Os autores sugerem uma lista
de boas práticas, vide abaixo:


Aumentar a utilização dos ativos da companhia;



Aumentar a produtividade dos empregados através da diminuição de trabalhos
repetitivos e o direcionamento em atividades de transformação;



Investimentos em automação e digitalização com o objetivo de reduzir custos,
aumentar a qualidade e diminuir os riscos;



Focar em automações e digitalizações simples. Evitar processos complexos
com muitos desvios; e
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Melhorar a experiência do usuário e o engajamento, considerar a jornada do
cliente no contexto digital, olhar os modelos de envolvimento de ponta a ponta.

2.7.1 Padrões de fraqueza em processos

Rittmeier, Engels e Teetz (2019) caracterizam os padrões de fraqueza em
processos, como trabalho redundante e uma frequência alta de trabalho manual. Com
o refinamento e identificação das potenciais fraquezas em processos tem-se os
possíveis pontos de digitalização e ou automação. Estes padrões permitem que os
analistas de processo discutam características dos pontos fracos e ajudam a
identificar tarefas e atividades passíveis de melhoria. Abaixo uma descrição dos
pontos fracos e a definição de quatro padrões apontados pelos autores:


Portadores de informações não digitais são usados em uma etapa do processo.
Um exemplo seria a necessidade de informações em papel para dar entrada
no sistema;



As informações entre etapas do processo que não são transferidas por meio
de informações digitais;



As etapas do processo podem ser apoiadas pelo uso de tecnologias digitais; e



Dados não estruturados que podem ser transformados em dados estruturados
para melhorar a digitalização do processo.
Detalhamento dos padrões:



Padrão número 1: Informações sobre o portador de informações não digitais.
o Aplicabilidade: este padrão pode ser aplicado, por exemplo, se as
informações de formulários de pedidos, mercadorias sem código de
barras e documentos digitalizados em PDFs estiverem representados de
maneira não digital e não estruturada. A recomendação para esse caso
é a digitalização da informação e a organização dos dados de forma
estruturada através de uma chave capturável, por exemplo. Dessa
forma, a informação poderá ser utilizada de forma automática e sem a
necessidade de uma abordagem manual.



Padrão número 2: Transmissão de informações por meio de informações não
digitais.

49

o Aplicabilidade: este é o caso, por exemplo, quando um funcionário
transfere informações de um aplicativo para outro digitando.


Padrão

número 3: Transmissão

de

informações não

digitais entre

armazenamento de dados digitais.
o Aplicabilidade: Este é o caso, por exemplo, quando as informações são
digitadas de um aplicativo para outro ou as informações são impressas
de um aplicativo para que um colega possa inserir essas informações
da impressão em outro sistema que reside fora da empresa.


Padrão número 4: Este padrão descreve o armazenamento de informações
digitais em um dispositivo de armazenamento não digital.
o Aplicabilidade: Esse padrão pode indicar, por exemplo, que as
informações são impressas para serem arquivadas em uma pasta de
arquivo físico.
Além das questões de atividades manuais e redundância de atividades, os

autores Becker et al. (2010) trouxeram uma abordagem de padrões de fraquezas com
base no déficit de informação. O déficit de informação pode ser de fácil identificação,
durante a execução do processo. Usualmente o déficit de informação inibe a execução
em uma das etapas e força a coleta dessa informação deficitária mais à frente. Uma
outra característica de informação deficitária pode ser detectada, durante a execução
de um processo é quando um evento ocorre e o ator não sabe exatamente em que
ponto as informações poderão ser recuperadas e nem quando essa informação estará
disponível para utilização.
O Quadro 1 apresenta uma lista detalhada sobre os padrões em processos
documentados que podem ser utilizados para identificar as fraquezas em processos.
Nele, divide-se os padrões em três categorias: documentos, déficit de informação e
atividades manuais.
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Quadro 1 – Padrões de fraqueza em processos

Padrões

Padrões

Documentos

Déficit de Informação
Fazer perguntas a outras pessoas sobre as
informações
Requisitar documento com mais informações
Executar investigação sobre informação
Verificar/Validar informações nos documentos.
Fazer perguntas
Verificar/Validar informações nos documentos.
Requisitar outros documentos

Documentos de entrada de informação
Documentos de saída de informação
Encaminhamento de documentos
Cópia de documento (Scan)
Impressão
Com base no documento dar entrada de dados
no sistema
Atividades Manuais
Verificação de informações nos documentos
Gravar documento
Arquivar documento e informações

Calcular, tratar, verificar, validar, cadastrar, analisar, enviar
Verificar a informação do documento de entrada

Fonte: (BECKER et al. 2017). Traduzido e adaptado para o português pelo autor.

Corroborando com Becker et al. (2010) e Rittmeier, Engels e Teetz (2019), Iden
(2012) também defende uma abordagem para identificação de possíveis pontos de
automação utilizando o conceito de fraquezas em processo. Porém, a abordagem de
Iden (2012) defende um fluxo que possui três etapas: documentação do processo
atual, análise e redesenho do processo. Para identificar sistematicamente outros tipos
de fraquezas em processo, Iden (2012) sugere uma análise combinando dois
elementos que podem ocorrer dentro do mesmo caminho do processo o que pode
indicar potenciais fraquezas do processo atual. O modelo ajuda na identificação de
partes complexas do processo como atividades que são suportadas por diferentes
sistemas de TI e com isso indicar uma integração de baixa performance. Becker et al.
(2010) define os elementos de análise em duas categorias possíveis: fraquezas em
processos simples e possíveis fraquezas em processos complexos.
Abaixo a descrição de cada categoria:


Processo simples e possíveis fraquezas:
o Muitos departamentos participando em um processo;
o Departamentos internos, parceiros externos e clientes participando
todos juntos de um mesmo processo;
o Muitos subprocessos indicando mais atividades em etapas à frente;
o Muitos eventos indicando o final de um fluxo e o início de outro fluxo
oferecendo a oportunidade de seguir em diferentes caminhos;

51

o Atividades manuais não suportadas por TI;
o Atividades suportadas apenas por TI, mas não automatizadas;
o Muitas decisões no processo; e
o Caminhos longos e muitos loops.


Processos complexos e possíveis fraquezas:
o Muitas alternâncias entre os diferentes departamentos durante o fluxo;
o Muitas atividades com mudanças nos sistemas de TI;
o Muitas decisões manuais sem o suporte de TI;
o Muitas decisões no fluxo, no qual não são totalmente automatizadas,
mas têm o suporte de TI; e
o Muitos caminhos interligados que levam a muitas variantes do processo.
O estudo conduzido por Asatiani e Penttinen (2016) apresenta uma maneira

mais simples de elencar processos e etapas que podem ser candidatos à automação
e melhorias. O critério tem como base uma tabela genérica e um gráfico que ajuda a
identificar um potencial caso de negócio a ser digitalizado. A Figura 9, representa
graficamente o conceito abordado pelos autores.
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Figura 9 – Gráfico guia para definir tarefas
com potencial de automação

Fonte: (ASATIANI; PENTTINEN, 2016). Traduzido e
adaptado para o português pelo autor.

A Figura 9 está dividida em quatro quadrantes e uma linha reta na diagonal. A
ideia principal é organizar as tarefas e atividades do processo nesses quadrantes,
quanto mais o processo se encaixa no quadrante “manual”, “rotina” e próximo à linha
vermelha “Potencial para Automação”, mais aderente e simples tende a ser a
automação.
Complementando o gráfico da Figura 9, Asatiani e Penttinen (2016)
propuseram uma tabela que apresenta oito critérios para automação. O Quadro 2,
descreve os critérios. O principal objetivo dos critérios é de calibrar o uso do gráfico
apresentado na Figura 9.
Quadro 2 – Critérios para automação de processos
Critério
Alto volume de transações

Necessidade de acesso a múltiplos sistemas

Ambiente estável
Baixo requisito de cognição

Descrição

Tarefas consideradas para automação e que são
executadas frequentemente ou inclui um alto número
de subtarefas.
Tarefas que envolve o acesso a múltiplos sistemas
para suportar o déficit de informação. Ex: cópia de
uma informação de um arquivo Excel para registro de
um cliente.
Tarefas executadas em um sistema de informação
que não possui alterações constantes. Sistema com
baixo índice de mudanças.
Tarefas que não requerem criatividade, julgamento
subjetivo ou habilidade de interpretação complexa.

(cont.)
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(cont.)
Regras não ambíguas e de fácil decomposição

Propensão a erro humano
Necessidade limitada para tratamento de exceções

Compreensão clara dos custos manuais atuais

Tarefas que são fáceis de desmembrar em atividades
simples e diretas baseadas em regras, sem espaço
para ambiguidade ou má interpretação. Ex: Alocar
todas as faturas de uma empresa com um valor igual
ou superior a R$ 1.000,00.
Tarefas que estão sujeitas a erro humano. Ex: Alocar
números em diferentes colunas de uma planilha.
Tarefas altamente padronizadas. Quantidade mínima
ou nenhuma exceção enquanto a tarefa está sendo
completada.
Entendimento da companhia sobre a estrutura de
custos em cada tarefa. Empresa deverá ter
capacidade de calcular quanto de retorno a
automação ou a melhoria do processo gerará para a
atividade em questão.

Fonte: (ASATIANI; PENTTINEN, 2016). Traduzido e adaptado para o português pelo autor.

2.8 Consolidação de temas e práticas

O Quadro 3 representa um compilado de práticas e temas que foram abordados
em artigos e servirão de insumos para elaborar uma maneira de sistematizar
oportunidades em tarefas e atividades de processos de negócios compatíveis com a
automação e digitalização aderentes a temas relevantes da TD.
Quadro 3 – Trabalhos que abordam práticas sugeridas para TD em empresas tradicionais
Tópicos

Tema relevante
Blocos da Transformação
Digital

Visão

Ecossistema de fácil
codificação

Mudança evolucionária

Digitalização de processos

Estratégia

Otimização de processos
simples
Alinhamento das operações de
front e backoffice

Prática sugerida
pelos autores
Excelência operacional através da
digitalização. Focar no backbone
operacional.
Otimização, com o objetivo de
liberar ativos e habilidades para
ganhar velocidade na cadeia de
valor.
Focar no estado corrente e
identificar as mudanças que
poderão ser implementadas.
Suporte a melhoria contínua.
Utilizar tecnologias digitais e
interfaces digitais para digitalizar
processos.
Facilidade de mensurar, justificar
e menos arriscado.
Coerência na forma de interagir
com o cliente. Suporte na
identificação dos processos
focados na experiência do
usuário.

Fonte
(ROSS et al., 2019)

(CHOUDHARY et al.,
2019)

(TARDIEU et al., 2020)

(RITTMEIER; ENGELS;
TEETZ, 2019)
(TARDIEU et al., 2020)

(TARDIEU et al., 2020)

(cont.)
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(cont.)
Engajamento interno

Priorização e tomada de
decisão

Mapear Processos
Ciclo de vida do processo
Gestão de
Processos

Padrões de fraqueza do
processo

Déficit de informação
Processos Complexos
Potenciais para digitalização e
automação
Integração
e
otimização

Sistematizar a digitalização de
processos

Trazer para análise,
departamentos e TI. Trabalho
integrado.
Utilizar uma forma mais simples
de lidar com as incertezas trazidas
pela nova tecnologia através do
framework Cynefin.
Entender a falta de aderência de
Sistemas Legados a gestão de
processos.
Mapear as etapas do ciclo de vida
de um processo.
Através de padrões, identificar as
fraquezas e através das fraquezas
identificar etapas para automação
e digitalização.
Identificar padrões de déficit de
informação que impedem a
execução do processo.
Identificar processos complexos e
riscos para automatização.
Através de uma abordagem
genérica e simples identificar
potenciais etapas do processo a
automação e melhoria.
Entender de forma sistemática
como um processo pode ser
digitalizado e com potencial para
aumentar a velocidade do
processo.

(MCCARTHY; RICH,
2015)

(TARDIEU et al., 2020)

(HAMMER, 2014)
(RITTMEIER; ENGELS;
TEETZ, 2019)
(BECKER et al., 2017),
(IDEN, 2012)

(BECKER et al., 2017)
(IDEN, 2012)
(ASATIANI;
PENTTINEN, 2016)

(RITTMEIER; ENGELS;
TEETZ, 2019)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com base nos autores do Quadro 3, suas práticas e temas relevantes, derivouse o Quadro 4, que apresenta princípios para suportar um checklist com o objetivo de
avaliar um processo, suas fraquezas e oportunidades de automação.
Quadro 4 – Critérios para sistematização e oportunidades de digitalização em processos
Critério
Processos que
favoreçam o
compartilhamento
Processos de
backoffice
Processos que
suportam a
experiência do
usuário
Alto volume de
transações de
negócios

Acesso a múltiplos
sistemas

Descrição

Referência

Considerar processos que podem ter tarefas, funções
de negócios compartilhados.

(ROSS et al., 2019)

Considerar processos que suportem a operação da
companhia.

(TARDIEU et al., 2020)

Considerar processos que suportam alguma
interação com o usuário final.

(ROSS et al., 2019)

Considerar tarefas, processos ou subtarefas que
executam um volume considerável de transações.

(ASATIANI; PENTTINEN, 2016)

Tarefas que envolvem o acesso a múltiplos sistemas
para suportar o déficit de informação. Tarefas sujeitas
a interfaces digitais através de APIs. Exemplo: cópia
de uma informação de um arquivo Excel para registro
de um cliente ou quando o existe a transferência de
informações de um sistema para outro digitando.

(ASATIANI; PENTTINEN,
2016),
(RITTMEIER; ENGELS;
TEETZ, 2019)

(cont.)
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(cont.)
Ambiente estável
Baixo nível de
cognição para
executar a tarefa.
Tarefas
padronizadas
Atividades
manuais
Déficit de
informação
Muitos
departamentos
participando de um
mesmo processo
Departamentos,
parceiros externos
e clientes
Muitas etapas de
decisões,
caminhos longos e
muitos ciclos

Tarefas executadas em um sistema de informação
que não possui alterações constantes.
Tarefas que não requerem criatividade, julgamento
subjetivo ou habilidade de interpretação complexa.
Tarefas altamente padronizadas. Quantidade mínima
ou nenhuma exceção enquanto a tarefa está sendo
completada.
Verificação de informações em documentos,
planilhas etc.
Requisitar informações a outras pessoas, requisitar
documentos, investigação sobre a informação, fazer
perguntas, verificar e validar informações em
documentos e e-mails.

(ASATIANI; PENTTINEN,
2016)

(ASATIANI; PENTTINEN,
2016)

(BECKER et al. 2017)

(BECKER et al. 2017)

Muitos controles e fluxos entre os diferentes
departamentos. Indicando alta complexidade do
processo.

(WINKELMANN; WEIß,
2011)

Muitos controles e troca de fluxos entre parceiros
clientes e departamentos. Indicando alta
complexidade do processo.

(WINKELMANN; WEIß,
2011)

Tomada de decisão de forma manual, muitas
variações do processo.

(WINKELMANN; WEIß,
2011)

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.9 Openlegacy
Openlegacy é uma plataforma baseada em arquitetura de microsserviços
fundamentado na integração de APIs. Ele suporta a entrega de serviços digitais de
Sistemas Legados em dias ao invés de semanas ou meses. O software da
Openlegacy reduz o esforço manual de codificação através da automação da criação
de APIs. A tecnologia simplifica o processo de criação de APIs e a complexidade do
ambiente porque possui conectores que acessam diretamente o Sistema Legado,
evitando camadas de complexidade, e tende a melhorar a eficiência da equipe de TI
na criação das APIs. A plataforma acessa diretamente as tecnologias obsoletas e
estende a lógica de negócios para web e canais digitais na forma de objetos Java,
APIs REST ou SOAP. O processo não é apenas rápido, fácil e seguro, mas também
não requer habilidades especiais da equipe de TI ou mudanças nos sistemas
existentes.
Abaixo exemplifica-se, através da Figura 10, a simplificação de arquiteturas
com o Openlegacy.
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Figura 10 – Comparativo de arquiteturas tecnológicas

Fonte: Traduzido e adaptado pelo autor.

A Figura 10 retrata duas maneiras de abordar uma arquitetura tecnológica,
porém sob duas perspectivas diferenciadas:


Perspectiva 1: Arquitetura comum com diversas camadas; e



Perspectiva 2: Arquitetura otimizada através da tecnologia Openlegacy,
evidenciando uma possível simplificação arquitetural através da diminuição de
camadas tecnológicas.
O Openlegacy estende a inovação até os Sistemas Legados. Cada função de

negócio da aplicação legada, tabela de banco de dados, uma transação de negócio
ou uma leitura de dados o Openlegacy pode criar uma API. Essa API é composta por
um componente básico de SDK (é um pacote de ferramentas necessárias para
executar um trabalho) em um microsserviço que traz consigo uma lógica empresarial
herdada da aplicação. O microsserviço também possui um contrato de API (definição
de como a API poderá ser utilizada ou consumida), que nada mais é do que um API
REST (REST é um estilo arquitetônico que consiste em restrições e acordos baseados
em HTTP) que usa JSON (um formato padrão para troca de informações/dados entre
sistemas). O microsserviço poderá ser utilizado de forma assíncrona, com produtos
de gerenciamento de filas com o RabbitMQ e Kafka.
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O resultado de toda automação do Openlegacy é uma API sob um
mircrosserviço que nada mais é do que uma representação completa de um processo
comercial proveniente de um sistema obsoleto tecnologicamente. Quando um
microsserviço consome essa API ou uma aplicação dos canais digitais, na verdade
estão executando uma função suportada por um legado digital de forma transparente
sem a necessidade de saber toda a complexidade existente por de trás da API. Em
resumo, o Openlegacy pode ajudar a organização em ampliar a sua capacidade para
inovar através do seu atual espectro tecnológico.
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3 ROTEIRO PROPOSTO PARA OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS

Segundo os autores Rittmeier, Engels e Teetz (2019), outro grande desafio da
TD em empresas tradicionais é a sistematização na análise em encontrar
oportunidades para realização da digitalização em processos de negócios
estratégicos.
Não foi encontrada na literatura, durante a pesquisa sistemática, uma
abordagem de melhor uso da ferramenta de criação automática de APIs. Em
decorrência da falta de propostas, fez-se necessário o desenvolvimento de atividades
que abordassem o tema. Nesse sentido, como sugestão, foi desenvolvida uma
sequência de tarefas, divididas em etapas, que levasse em consideração o uso da
tecnologia e princípios da TD encontrados na literatura. O objetivo dessa proposta é
de ajudar a sistematizar a identificação de processos e funções de negócios
suportados por Sistemas Legados, candidatos ao uso da automação e ou
digitalização.
Dado o exposto, espera-se que a elaboração desse fluxo de trabalho ajude na
condução do melhor uso da tecnologia e avaliação de processos candidatos à
otimização através da geração automática de APIs.

3.1 Etapas do roteiro

Nesta sessão é apresentado o roteiro, como proposta, para criação automática
da API com a meta de otimizar processos através da integração de sistemas,
automação de etapas e ou digitalização de processos usando APIs.
De forma geral, o fluxo de trabalho está dividido em sete etapas: Descoberta
do processo, que visa definir o processo mais aderente aos princípios de visão da
TD. Engajamento das equipes, que objetiva montar uma equipe que tenha
conhecimentos tecnológicos, gestão de processos, Sistema Legado e do contexto de
negócio. Avaliação do processo, essa etapa visa conhecer melhor o processo e
avaliar a complexidade. Identificação da função de negócio candidata à criação da
API. Criação da API, que cria de forma automática a API através da tecnologia de
criação automática. Redesenho do processo, com a finalidade de fazer um novo
desenho considerando a API, fazer uma nova execução do processo, avaliar e coletar
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novos dados. Por último, a Análise dos resultados, confrontando os dados do
processo antes da API e depois da API.
A Figura 11, ilustra o macro fluxo do roteiro divido em sete etapas. No
transcorrer do capítulo serão detalhadas cada etapa do fluxo de trabalho.
Figura 11 – Etapas de avaliação para escolha da função de negócio

Fonte: (RITTMEIER; ENGELS; TEETZ, 2019). Traduzido e adaptado pelo autor.

3.2 Etapa 1: Descoberta do processo

A TD tende a ajustar os processos das organizações. Segundo os autores
Verhoef et al. (2019), uma das ferramentas para esse ajuste é a digitalização de
processos. Além disso, Kirchmer e Franz (2020) defendem uma ideia de que o
controle sobre os processos é a forma de se obter valor das tecnologias digitais.
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Contudo, a identificação de potenciais processos, de forma sistemática e convergente
a automação ou digitalização, é um enorme problema para empresas tradicionais.
Mediante o contexto apresentado e com base nos Quadros 4 e 5, foi elaborada
uma lista com critérios que objetivam nortear a descoberta de processos que atendam
a visão abordada na literatura científica sobre temas relevantes da TD.
A descoberta do processo deve nortear os blocos da TD, mais precisamente
o backbone operacional, conceito apresentado pelos autores Ross et al., (2019),
Asatiani, Penttinen (2016) e Choudhary et al., (2019). Abaixo os princípios que tendem
a nortear a descoberta:


Processos que suportam a operação central da empresa e que possam ter
tarefas e funções compartilhadas;



Processos que fazem interface direta ou indireta com clientes;



Processos que possuem um alto volume de transações no domínio de negócio;
e



Processos que tendem a liberar ativos e habilidades para ganhar velocidade
na execução.

3.3 Etapa 2: Engajamento

Adotando princípios abordados pelos autores Ross et al., (2019), a equipe de
trabalho deve ser munida de pessoas e tecnologia que se ajustam para suportar a
criação e evolução das ofertas digitais. Adicionalmente, os autores Choudhary et al.,
(2019) afirmam que a combinação de equipes menores ajuda a modelar ideias e a
baratear o custo de implementação.
Dado o exposto a equipe precisa de:


Analista de negócios: um profissional demandante da necessidade de negócio
e que conheça o Sistema Legado;



Analista de processos: um analista de processos com conhecimentos em
mapeamento de processos, aplicações corporativas e que tenha domínio do
processo a ser avaliado; e



Engenheiro de sistemas: um engenheiro com conhecimentos técnicos na
tecnologia Openlegacy.
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Adicionalmente, nessa etapa, deve ser determinado o objetivo da equipe,
modelo de trabalho e como será a interação entre os membros do grupo de trabalho
e as tecnologias envolvidas, Openlegacy e o Sistema Legado.

3.4 Etapa 3: Avaliação do processo

Essa etapa visa avaliar o processo para compreendê-lo melhor, por isso, foram
selecionados critérios encontrados na revisão bibliográfica que fazem uso de
abordagens para identificar tarefas e funções de negócio passíveis de automação e
ou digitalização. Os critérios eleitos tiveram como base elementos dos conceitos,
fraqueza de processo, déficit de informação e complexidade de processos
apresentados no item 2.8.
A etapa de Avaliação do processo está dividida em três sub etapas: Tabelas
e Quadros de auxílio, uso de tabelas e quadros com critérios que visam coletar dados
sobre complexidade do processo. Análise dos resultados das Tabelas e Quadros
de auxílio, analisar os dados das tabelas de auxílio. Coleta de métricas do processo
selecionado objetivando recolher dados para análise de benchmarking interno.

3.4.1 Tabelas e Quadros de auxílio

Para auxiliar na atividade de avaliação, foram elaborados os Quadros 5 e 6. O
Quadro 5 está dividido em três macro critérios: critério estratégico, critério qualitativo
e critério quantitativo. Todos os critérios tiveram como base os Quadros 3 e 4
apresentados no item 2.8.
Abaixo a descrição dos macros critérios apresentados no Quadro 5:


Macro Critério Estratégico: caracteriza se o processo está alinhado com
princípios da TD na perspectiva de visão de longo prazo;



Macro Critério Qualitativo: caracteriza se o processo tende a ser um processo
complexo; e



Macro Critério Quantitativo: caracteriza se o processo tende a ser um processo
com muitas interrupções, o que também corrobora para definição de um
processo complexo e com muitas atividades manuais.
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No Quadro 5, onde se encontra o macro “Critério Quantitativo”, existe um item
chamado “Alto índice de atividades manuais”. Esse item, receberá o somatório dos
valores do Quadro 6.
O Quadro 6 possui uma lista de possíveis padrões de atividades manuais, esse
mecanismo de padrões de atividades manuais está presente no trabalho dos autores,
Becker et al. (2010) e Rittmeier, Engels e Teetz (2019).
Quadro 5 – Checklist para suportar a avaliação do processo
Critério Estratégico
Processo favorece o
compartilhamento?
Processo de backoffice?
Processos que suportam
a experiência do usuário

Critério Qualitativo

Razão para indicação
Indica que o processo tende a compartilhar
recursos e ativos.
Indica que o processo tende a melhorar o
custo operacional da empresa.
Indica que o processo suporta a experiência
do usuário.

Razão para Indicação

Gatilho

Atende a
estratégia?

Sim / Não

Sim / Não

Sim / Não

Sim / Não

Sim / Não

Sim / Não

Gatilho

Indica possível
processo
complexo?

Atividade padronizada
com baixo índice de
cognição

Indica alto grau de automação e menos
propensão a erros.

Sim / Não

Sim / Não

Déficit de informação

Indica alta propensão a interrupções no
processo e alto grau de ganhos operacionais
com automação.

Sim / Não

Sim / Não

< 2/mês

Sim / Não

> 100

Sim / Não

Ambiente estável?
Legado com baixo índice
de mudanças?
Alto volume de transações
de negócios

Critério Quantitativo
Mais de um sistema
suportando o processo
Alto índice de atividades
manuais.
Mais de um departamento
participando do mesmo
processo
Departamento e parceiros
ou clientes participando
do mesmo processo
Mais de uma decisão em
um mesmo processo
Mais de um ciclo no
mesmo processo

Indica estabilidade para digitalização.
Simplifica a padronização.
Indica que o processo tende a proporcionar
ganhos em escala.

Gatilho

Valor

Indica um déficit de informação e provável
integração através de APIs.

Razão para Indicação

>1

Numérico

Indica baixo grau de padronização.

>1

Numérico

Indica um grau de complexidade e
fragmentação dos processos.

>1

Numérico

Indica um grau de complexidade e suporte a
experiência do usuário.

>1

Numérico

>1

Numérico

>1

Numérico

Indica um grau de complexidade e propensão
a interrupções.
Indica um grau de complexidade e variações
em um processo.

Fonte: (WINKELMANN; WEIß, 2011) Adaptado e traduzido pelo autor.

A computação do Quadro 5 deverá ser feita da seguinte forma:


Cada item “sim” do critério estratégico será computado com um ponto. O “não”
será computado com zero.



Cada item “sim” do critério qualitativo será computado com um ponto. O “não”
será zero.
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Cada item do critério quantitativo será computado de acordo com o número de
ocorrências que forem encontradas na documentação do processo, em
complemento, o item “Alto índice de atividades manuais” deverá ser
preenchido com a computação dos possíveis padrões de atividades manuais
do Quadro 6.
O campo “Gatilho” do Quadro 5 tem uma função de controle dos critérios. O

controle dos critérios ajuda a equipe na decisão de manter ou não o critério na análise.
Entretanto, no macro “Critério Estratégico” o campo “Gatilho” vai ser acionado se o
processo atender ou não a razão estabelecida para as perguntas do campo 1, caso o
critério não atenda, com “Sim” ou com o “Não” o critério poderá ser retirado da
avaliação, ou seja, antes do uso do Quadro 5 o critério poderá ser removido da
contabilização, ficando a cargo da equipe a decisão de manter ou retirar, portanto o
Quadro 5 é um quadro customizável adaptável a cada necessidade.
Na sessão “Critério Qualitativo”, o campo “Gatilho” possui um mecanismo
adicional para os itens “Ambiente estável? Legado com baixo índice de
mudanças?” e “Alto volume de transações de negócios”, os valores do campo
“Gatilho” podem ser calibrados de acordo com o ambiente analisado. Não faz parte
desse trabalho discutir a calibração de qualquer critério do Quadro 5.
O campo “Gatilho” do macro “Critério Quantitativo” segue a mesma analogia
do “Critério Estratégico” e do “Critério Qualitativo” e igualmente pode ser calibrado.
O Quadro 6, conforme já explicado, será responsável por auxiliar a computação
do Quadro 5 para o critério “Alto índice de atividades manuais”.
Quadro 6 – Padrões de possíveis atividades manuais em processos
Quantidade de
Ocorrências
Calcular
Numérico
Tratar
Numérico
Verificar
Numérico
Possíveis Atividades
Manuais
Validar
Numérico
Cadastrar
Numérico
Analisar
Numérico
Enviar
Numérico
Manualmente
Numérico
Fonte: (BECKER et al. 2017). Traduzido e adaptado para o português pelo autor.
Padrão

A computação do Quadro 6 deverá ser feita seguindo os passos abaixo:
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Para cada ocorrência do campo “Padrão” que for encontrada na documentação
do processo será computado uma vez;



No final da análise da documentação do processo será feito o somatório do
campo “Quantidade de Ocorrências”;



Cada ocorrência será contada a cada novo padrão achado na documentação
do processo. No final da contagem das ocorrências, será feito o somatório; e



O somatório deve ser acrescentado no Quadro 6 no critério “Alto índice de
atividades manuais”.

3.4.2 Análise dos resultados dos Quadros de auxílio

Para essa análise foi considerado o conceito de complexidade do processo
abordado pelos autores, Winkelmann e Weiß (2011). A complexidade do processo
tem uma correlação com as fraquezas do processo. Em resumo, quando maior a
pontuação no somatório do campo 3 dos três macros critérios do Quadro 5, maior
complexidade do processo. Em consequência, maiores são os custos e riscos para
uma digitalização. Na perspectiva prática, a abordagem dos autores Tardieu et al.
(2020) contribui para suportar o conceito da mudança evolucionária que mapeia um
estado corrente e identifica pequenas mudanças.

3.4.3 Coleta de métricas do processo selecionado

Talluri (2000) define o benchmarking interno como a comparação contra
operação e padrões internos de uma organização para melhoria de processos. Por
esse motivo, o levantamento de métricas para fazer o benchmarking nas etapas
posteriores se faz necessário.
O objetivo dessa etapa é o levantamento de métricas para comparação do
processo ou subprocesso atual com o processo ou subprocesso da etapa 5. O objetivo
é comparar, através das métricas, se a criação automática da API trouxe algum efeito
positivo em direção aos princípios da TD. Não é objetivo desse trabalho definir as
melhores métricas para fins de comparação deixando a cargo da equipe a flexibilidade
de coletar as métricas que convergem ao contexto estudado.
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3.5 Etapa 4: Identificar a função de negócio candidata a automação

Com o processo analisado, há a necessidade de selecionar a função de
negócio candidato à automação que será objeto da tecnologia de geração automática
de API.
Dakhli (2009) define uma função de negócio como sendo um conjunto de ações
no qual transforma uma entidade de negócio (blocos de informação utilizados durante
a realização de um processo) em produtos e serviços com o suporte de aplicativos.
O objetivo principal dessa etapa é o entendimento da função de negócio crítica,
aquela que poderá trazer benefícios de desempenho no processo e identificar as
melhores oportunidades para introduzir melhorias através da criação automática de
APIs.
Levando em consideração algumas práticas sugeridas pelos autores, a escolha
da função de negócio deve levar em consideração alguns dos princípios abaixo:


Função de negócio que possa ajudar na melhora de performance do processo
com o objetivo de ganhar mais velocidade e eficiência (ROSS et al., 2019);



Deve ser uma função que tende ao reuso, ou seja, que possa ser utilizada em
outros processos (CHOUDHARY et al., 2019);



Deve ajudar a eliminar fraquezas do processo e o déficit de informação (IDEN,
2012);



Deve ajudar os Sistemas Legados a complementar novas capacidades digitais
(SEBASTIAN et al., 2020); e



Deve levar em consideração o conceito da granularidade grossa para a escolha
da função de negócio (NEWMAN, 2015; FOWLER, LEWIS, 2014).

3.6 Etapa 5: Criação automática da API
Essa etapa considera que a função de negócio seja suportada por um Sistema
Legado. Cada função de negócio será representada por uma API, levando em
consideração o princípio da granularidade grossa. Além disso, a tecnologia de
geração automática de API (Openlegacy) ajudará na abstração de toda complexidade
de desenvolvimento.
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3.6.1 Fluxo de trabalho do Openlegacy
A Figura 12 ilustra uma representação do fluxo de geração automática da API
através do Openlegacy. Basicamente, o fluxo possui três grandes etapas: execução
da aplicação através de uma interface do Openlegacy, geração do arquivo com toda
a gravação do fluxo da aplicação e por fim, a criação da API.
Figura 12 – Macro fluxo da geração automática da API

Fonte: Elaborado pelo autor.

O Openlegacy cria as APIs REST ou serviços de SOAP para uma variedade de
backends, de forma simples e flexível. A plataforma proporciona uma série de
conectores que permitem a conexão e o trabalho com o backend mediante a um SDK
Java. O SDK Java pode ser criado utilizando uma interface IDE (eclipse).
Outro componente criado são as entidades. As entidades são modelos Java
que representam recursos herdados, incluindo meta dados detalhados que descrevem
os recursos do backend relevantes para a operação. Para criar as entidades o
Openlegacy dispõe de ferramentas para analisá-las e criá-las de forma automática,
acessando os Sistemas Legados através de um código fonte, um arquivo que
descreve o fluxo de telas ou uma conexão direta a uma base de dados. Por último, o
conector que é um componente de baixo nível da arquitetura tem o objetivo suportar
uma interface de conexão bem definida para realizar as ações nos Sistemas Legados
através de uma sessão.
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A Figura 13 ilustra a relação dos componentes que compõe o SDK.
Figura 13 – Componentes do Openlegacy

Fonte: Traduzido e adaptado pelo autor.

A etapa seguinte, já com o SDK criado, é possível conceber a API externa (API
REST ou SOAP). O Openlegacy, também possui ferramentas para automatizar a
criação da API e a criação do contrato, utilizando os modelos preexistentes da camada
do SDK. Existe a possibilidade de modificar o código da API gerada através das
interfaces de desenvolvimento
O resultado das duas etapas é um projeto Java que pode ser implementado em
qualquer servidor web compatível com a API, incluindo o catálogo da API e uma
página web para testes. Com esses artefatos, a TI, antes de entregar o produto para
o usuário final, pode fazer um teste sem a necessidade de integração ao ambiente
corporativo de aplicações. Existe a opção de deixar o projeto no próprio Openlegacy
e usar os recursos disponíveis para funcionar como um pequeno microsserviço ou em
um ecossistema de microsserviços. Na Figura 14, tem-se uma ilustração do
ecossistema da API e a relação de suas entidades com os SDKs.
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Figura 14 – Componentes do Openlegacy API

Fonte: Traduzido e adaptado pelo autor.

3.7 Etapa 6: Redesenho do processo
Na penúltima etapa, o que se faz é um novo desenho do processo ou do
subprocesso analisado nas etapas anteriores. A diferença é que agora o processo
será redesenhado e avaliado levando em consideração a função de negócio
suportada por uma API que foi criada na etapa 5.
Abaixo a sequência de atividades:


Documentação do processo ou subprocesso com a função de negócio
escolhida na etapa 4 do item 3.5.



Avaliação do processo ou sub processo abordando os mesmos critérios da
etapa 4.
o Análise dos resultados dos quadros de auxílio item 3.4.2.
o Coleta de métricas do processo redesenhado item 3.4.3.



Execução do processo.



Coleta de métricas de negócio, TI e projetos.
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A documentação e dados que forem levantados nessa etapa servirão para a
análise de benchmarking interno.
3.8 Etapa 7: Análise dos resultados
A etapa 7 é a última etapa e visa determinar e analisar, através da técnica de
benchmarking interno, o nível atual de desempenho do processo ou subprocesso
depois da criação automática da API sobre uma função de negócio suportada por um
Sistema Legado. Como consequência, espera-se descobrir se alternativas de
melhoria que foram empregadas através do Openlegacy, usando automação e ou
digitalização de processos tiveram um efeito positivo. Segundo Thomas (1990), o
benchmarking interno, no qual compara dados internos da organização sobre ciclos
de tempo ou cycle times e custos, são boas práticas para avaliação de processos e
melhoria contínua.
Em seu trabalho, Valentina (1998) comenta que benchmarking deve unir
atividades de redesenho para ajudar a organização a produzir novas ideias, por esse
motivo, o autor apresenta um fluxo de análise em três etapas que inspirou princípios
para de análise deste trabalho, ver Figura 15.
Figura 15 – Gráfico comparativo de benchmarking em três etapas

Fonte: (VALENTINA, 1998). Traduzido e adaptado pelo autor.

70

O fluxo representado pela Figura 15 está dividido em três etapas:


Determinar o nível atual de desempenho do processo e subprocesso através
das métricas;



Determinar o nível de melhoria que por ventura tenha sido atingido através das
métricas; e



A terceira etapa é determinar os novos parâmetros da possível melhoria. Esse
será o novo marco de referência para futuras melhorias e uso do benchmarking.
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4 APLICAÇÃO DO ROTEIRO EM UM CASO PRÁTICO

4.1 A empresa do estudo de caso

A empresa do estudo de caso atua no mercado brasileiro desde 1973 e em
mais 54 países. A organização é uma fornecedora de produtos de seguro que cobre,
bens e acidentes, acidentes em saúde, resseguro, acidentes comerciais, acidentes
pessoais e seguro de vida é a maior empresa de bens e acidentes de capital aberto
do mundo. Os clientes da companhia consistem em corporações multinacionais e
empresas locais, indivíduos e seguradoras que buscam cobertura de resseguro.
Em 2018, o grupo tinha $174 bilhões em ativos, $30,8 bilhões em prêmios
emitidos e aproximadamente 31.000 funcionários no mundo.
No Brasil, são mais de 1.100 funcionários com um faturamento anual de
aproximadamente $900 milhões em prêmios emitidos.
A companhia iniciou um processo global de aquisições de inúmeras empresas
a partir de 2010, foram mais de 11 aquisições no mundo até 2015. Na América Latina,
foram aproximadamente quatro empresas, dentre elas duas aquisições de empresas
aqui no Brasil.
Na perspectiva de TI para a América Latina, a empresa focou em integrar os
sistemas corporativos de diferentes operações e companhias em apenas um ERP de
abrangência regional. A integração dos aplicativos foi feita sobre uma plataforma da
IBM chamada AS/400. A linguagem de desenvolvimento é o RPG, que já é
considerada uma linguagem de programação obsoleta. Apesar do RPG ser
considerada uma linguagem de programação obsoleta o sistema suporta a grande
maioria das funções de negócios, inclusive das seguradoras que foram incorporadas
através de aquisições. Estrategicamente no momento das integrações, fazia-se
sentido utilizar uma plataforma já desenvolvida pela empresa com o objetivo de
agilizar o processo de integração das operações e otimizar custos.
Passado o grande desafio de integração, a organização, em 2016, iniciou um
processo de TD com abrangência global sem considerar os Sistemas Legados.
Porém, com o passar do tempo a corporação se viu diante de um desafio de seguir
com a TD e com os Sistemas Legados. É sabido que os legados de TI representam
grandes investimentos financeiros e suportam o dia a dia das principais funções de
negócio, entretanto, não são alinhados com alguns princípios da TD. O objetivo da
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companhia é reter o legado sistêmico para que a organização continue extraindo o
máximo de valor da TI legada, ao mesmo tempo em que suporta a jornada da
digitalização com agilidade.

4.1.1 Contexto organizacional da área de Operações

A área de Operações da seguradora é responsável por todo o backoffice da
companhia, para que a área de vendas concretize um negócio, a área de Operações
precisa desencadear uma série de processos e atividades como o objetivo de
formalizar a aceitação de risco, emitir a apólice e por fim os boletos. Após essas três
etapas o negócio está concretizado e a cobertura do cliente estará garantida.
Um dos grandes problemas da área de Operações é a enorme quantidade de
Sistemas Legados que suportam a cadeia de processos de backoffice. Existe uma
iniciativa regional de criar um novo sistema empresarial que digitalizaria boa parte dos
processos de Operações, porém, é uma iniciativa e as estimativas indicam que levaria
cerca de cinco anos para ficar pronto, além da necessidade de desprender uma
grande quantidade de recursos financeiros.
A área de Operações possui uma área de tecnologia responsável por
automatizar atividades com baixo nível de cognição através do uso de robôs. Utilizase a tecnologia de RPA para desenvolver essas automações. Foram obtidos ganhos
operacionais com o uso do RPA, entretanto não satisfatórios. A automação não
atende aos requisitos exigidos pela área de Operações e qualquer problema na
execução

dos

robôs

sempre

gera

uma

atividade

manual

para

ajuste,

consequentemente, interrupções indesejadas na execução de processos em
Operações. Vale ressaltar, que a automação através de RPAs é uma iniciativa de TD
da organização.
Diante do contexto apresentado, da necessidade de realizar a TD, otimizar
processos operacionais e de tirar o máximo de valor dos Sistemas Legados optou-se
em realizar um estudo com o objetivo de procurar alternativas que viabilizassem a
convergência dos propósitos apresentados. Otimizar processos, maximizar o uso de
Sistemas Legados e atender a demanda da TD.
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4.1.2 Sobre a necessidade de procurar alternativas

Diante do exposto acima, o diretor de Operações demandou para a área de
arquitetura de TI LATAM a necessidade de uma abordagem diferente das que já
haviam sido implementadas e que não atenderam a expectativa da área de Operações
do Brasil, tão pouco, o planejamento estratégico da organização que é de extrair o
máximo de valor dos Sistemas Legados e suportar a TD através da otimização de
processos. Foi através desse problema organizacional e da demanda do diretor de
Operações que surgiu a ideia de utilizar o Openlegacy como alternativa tecnológica
para ajudar na resolução dos problemas apresentados e suportar a TD.

4.1.3 Contexto de TI em Operações

Como dito anteriormente, a área de Operações possui uma área de TI para
suportar todas as demandas de otimização de processos através do uso de RPA.
A Figura 16 ilustra o contexto da área de Operações na estrutura
organizacional, responsáveis, papéis e o fluxo de implantação de novos projetos de
automação via RPA.
Figura 16 – Esquema organizacional e fluxo de implantação de projetos de RPA

Fonte: Elaborado pelo autor.
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A Figura 17 é uma representação da metodologia de automação de processos
vigente na empresa.
Figura 17 – Metodologia de automação de processos da seguradora

Fonte: Elaborado pelo autor.

O processo de automação, vigente na seguradora, inicia depois da aprovação
da diretoria, é mandatória a análise preliminar. A diretoria pode aprovar demandas
vindas de dois caminhos:


Por uma demanda de negócio; e



Por uma iniciativa interna da área de Operações.
Abaixo a descrição detalhada da metodologia de automação vigente e

representada na Figura 17:


Etapa 1: Análise Preliminar
o Avaliação manual do processo e identificação de oportunidades para
automação;
o Condução de entrevistas com os responsáveis de Operações;
o Definição do processo a ser automatizado; e
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o Criação de um documento de alto nível de requisitos



Tempo médio: 100 horas.

Etapa 2: Detalhamento e Planejamento
o Geração do plano de projetos;
o Análise da documentação do processo corrente; e
o Finalização do documento de requisitos




Tempo médio: 165 horas.

Etapa 3: Especificação
o Desenvolvimento da especificação técnica e funcional;
o Definição da infraestrutura e licenças; e
o Finalização do refinamento de projeto




Tempo médio: 160 horas.

Etapa 4: Desenvolvimento treinamento e testes
o Desenvolvimento da solução;
o Status semanal do projeto; e
o Reunião mensal com a diretoria sobre o projeto




Tempo médio: 218 horas.

Etapa 5: Produção
o Entrada em produção do RPA




Tempo médio: 84 horas.

Etapa 6: Garantia e acompanhamento em produção
o Acompanhamento em produção; e
o Monitoração




Tempo médio: 9 horas.

Métricas da metodologia vigente
o Tempo médio total do projeto: 736 horas, 92 dias úteis, 4 meses;
o Custo médio do projeto: R$ 117.000,00;
o Custo médio com licenças: R$ 50.000,00; e
o A contabilização de horas da área de suporte da empresa não foi
disponibilizada.
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4.2 Aplicação do roteiro em um caso prático

4.2.1 Descoberta do processo

Essa etapa elegeu o processo que teve uma função de negócio otimizada pelo
Openlegacy. O processo escolhido teve critérios internos da corporação e princípios
destacados pelos autores Asatiani, Penttinen (2016) e Choudhary et al. (2019) que
fazem parte da Etapa 1 do item 3.2.
Abaixo os critérios internos elaborados em conjunto com o diretor de
Operações:


Processo suportado pelo Sistema Legado SIS (desenvolvido em RPG); e



Processo que já tenha sido alvo de um projeto de RPA.
Em tempo de pesquisa, nosso demandante, o diretor de operações, sugeriu o

processo de “Emissão de Apólice do SIS”, pertencente à cadeia de valor de seguros
e suportado pela área de Operações. Para auxiliar na atividade de verificação, o
processo foi submetido aos princípios da Etapa 1 do item 3.2 e os critérios internos
da companhia.
Abaixo as validações para os princípios da Etapa 1 do item 3.2:


Princípio 1: Processos que suportam a operação central da empresa e que
possam ter tarefas e funções compartilhadas.
o O processo escolhido suporta a emissão de produtos de seguro de
diferentes linhas de negócio e por conta desse item são aderentes aos
princípios de compartilhamento.



Princípio 2: Processos que fazem interface direta ou indireta com clientes.
o O processo suporta indiretamente demandas de clientes como a
emissão de apólice para os produtos ambiental, propriedade, linha
financeira e transportes marítimos.



Princípio 3: Processos que possuem um alto volume de transações no domínio
de negócio.
o O processo escolhido, segundo o diretor de operações, suporta um alto
volume de transações e é responsável por demandar bastante esforço
manual da equipe de operações.
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Princípio 4: Processos que tendem a liberar ativos e habilidades para ganhar
velocidade na execução.
o O processo escolhido tende a liberar ativos como licenças de RPA e
recurso humano da área de Operações.
Abaixo as validações para os critérios internos:



O processo escolhido possui atividades suportadas pelo SIS, ERP da empresa,
monolítico e suportado por uma linguagem de programação obsoleta chamada
RPG. O SIS suporta 90% dos processos de backoffice, segundo o diretor de
área de Operações.



O processo escolhido foi alvo de projetos de automação utilizando RPA.
Dado ao exposto sobre os critérios, conclui-se que o processo “Emissão de

Apólice do SIS” tem aderência aos critérios internos estabelecidos pela seguradora
e aos princípios da TD.

4.2.2 Engajamento da equipe

Essa etapa tem como meta selecionar uma equipe que entenda o contexto de
negócio, que conheça o processo e a tecnologia Openlegacy. A seleção dos membros
da equipe foi importante e necessária para que se tivesse pessoas adequadas na
condução da iniciativa. A equipe foi composta de pessoas que tinham capacidade de
se ajustarem às demandas, era pequena e aderente aos princípios do item 3.3.
Abaixo as validações dos princípios da Etapa 2 do item 3.3:


Princípio 1: Analista de negócios - um profissional, demandante da
necessidade de negócio e que conheça o Sistema Legado.
o O analista de negócios tinha conhecimentos do contexto de negócio
suportado pelo processo “Emissão de Apólice do SIS”, tinha mais de
10 anos de experiência na seguradora e conhecia todas as etapas de
emissão de apólice para todos os produtos da companhia. O analista de
negócios tinha grande experiência no manuseio do Sistema Legado SIS.



Princípio 2: Um analista de processos com conhecimentos em mapeamento de
processos, aplicações corporativas e que tenha domínio do processo a ser
avaliado.
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o O analista de processos tinha experiência no processo escolhido e de
técnicas para desenho de processos. O analista atua a mais de cinco
anos na área de gestão de processos da seguradora e já participou de
projetos de automação via RPA.


Princípio 3: Engenheiro de sistemas, um engenheiro com conhecimentos
técnicos na tecnologia Openlegacy.
o O engenheiro de sistema especialista na tecnologia Openlegacy foi um
profissional fornecido pela empresa Openlegacy para suportar o
trabalho de construção e avaliação.
o O coordenador de TI foi responsável por gerir e coordenar a equipe de
trabalho, tem grande experiência em projetos de inovação e mais de 10
anos na área de suporte e operação de infraestrutura de TI da
seguradora.

4.2.3 Avaliação do processo

O objetivo dessa avaliação é determinar o grau de complexidade e contribuir
com mais dados para a etapa de análise. A etapa de avaliação tomou como base os
princípios da Etapa 3 item 3.4 e visa determinar, em linhas gerais, o potencial de
automação do processo.

4.2.3.1 Descrição do processo

Essa etapa começa com a documentação do processo e é mandatório que o
processo esteja documentado para iniciar a avaliação.
O processo de “Emissão de Apólice do SIS” é considerado um processo
genérico porque suporta etapas de várias linhas de negócios da seguradora. Para
facilitar a avaliação e as próximas etapas a nomenclatura do processo passou a ser:


“Emissão de Apólice do SIS”: Processo P1 (Processo genérico de emissão
de apólice no SIS).
O processo P1 (Processo genérico de emissão de apólice no SIS) é realizado

sob a perspectiva da área de Operações e Automação de TI. A Figura 18, apresenta
todas as etapas do processo. O processo P1 inicia pela perspectiva de Operações
com a validação de todos os artefatos e informações necessárias para emissão da
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apólice. O sistema de apoio para essa etapa da atividade é o Pipeline. O Pipeline é o
sistema responsável por consolidar todos os negócios da seguradora, nele estão
todas as informações necessárias para fazer a emissão de apólice, após a validação
dos artefatos, o analista gera uma planilha chamada, ficha de emissão, em um
diretório na rede corporativa através do Pipeline. A ficha de emissão é um arquivo
Excel formatado que possui todos os campos e valores necessários para emissão da
apólice no SIS.
A segunda etapa do processo é a leitura da ficha de emissão pelo robô
Automate (software utilizado para automação), após a leitura da ficha de emissão o
robô loga no SIS, preenche todas as telas com os dados da ficha de emissão e por
último solicita ao SIS que faça o processamento. Entretanto, nem todo o
processamento é realizado com sucesso pelo robô através do SIS, quando ocorre
algum erro, durante o processamento, o analista de operações recebe um e-mail de
alerta, faz a análise e decide se faz a emissão manualmente ou se atualiza a ficha de
emissão para um reprocessamento pelo robô Automate. Apesar disso, na maioria das
vezes o analista de operações faz a emissão manual no SIS para evitar um novo
reprocessamento pelo robô.
Figura 18 – P1 - Processo genérico de emissão de apólice no SIS

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 18 apresenta todas as etapas do processo P1: Emissão de apólice
no SIS.
Total de etapas do processo: 6
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4.2.3.2 Avaliação da complexidade do processo

Essa etapa visou avaliar o processo P1 através dos princípios de complexidade
do processo. Os princípios da complexidade do processo são fundamentados nos
conceitos de déficit de informação, padrões de atividades manuais e fraquezas do
processo, abordados na sessão do referencial teórico. O resultado dessa análise
identificou o quão complexo é o processo e se o processo era apto à automação de
atividades. Além disso, a apuração desse resultado ajudou na etapa de análise dos
dados.
Para auxiliar nessa avaliação foram criados os Quadros 7 e 8 com os macros
critérios, “Critério Qualitativo” e “Critério Quantitativo”. O Quadro 7 analisou os
padrões de atividades manuais e complementou o Quadro 8. Todos os quadros foram
criados com base na literatura apresentada no item 3.4.1 Tabelas e Quadros de
auxílio.
Quadro 7 – Análise de possíveis atividades manuais do processo P1

Possíveis Atividades
Manuais

Padrão

Quantidade de Ocorrências

Calcular

0

Tratar

0

Verificar

0

Validar

1

Cadastrar

0

Analisar

2

Enviar

0

Manualmente

1

Fonte: Elaborado pelo autor.
Total de padrões: 4.

Com base nos dados do Quadro 7 foi possível observar que o processo P1
possui quatro padrões de atividades manuais, esses padrões indicam que o processo
é apto à automação.
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Quadro 8 – Análise da complexidade do processo P1
Critério Qualitativo

Razão para Indicação

Gatilho

Indica possível
processo
complexo?

Atividade padronizada
com baixo índice de
cognição

Indica alto grau de automação e menos
propensão a erros.

Não

Sim

Déficit de informação

Indica alta propensão a interrupções no
processo e alto grau de ganhos operacionais
com automação.

Sim

Não

< 2/mês

Sim

> 100

Sim

Ambiente estável?
Legado com baixo índice
de mudanças?
Alto volume de transações
de negócios

Indica estabilidade para digitalização.
Simplifica a padronização.
Indica que o processo tende a proporcionar
ganhos em escala.

Critério Quantitativo

Razão para Indicação

Gatilho

Valor

Mais de um sistema
suportando o processo
Alto índice de atividades
manuais
Mais de uma decisão em
um mesmo processo
Mais de um ciclo no
mesmo processo

Indica um déficit de informação e provável
integração através de APIs.

>1

2

Indica baixo grau de padronização.

>1

4

>1

2

>1

2

Indica um grau de complexidade e propensão
a interrupções.
Indica um grau de complexidade e variações
em um processo.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Total de complexidade: 13.

Com o auxílio do Quadro 8 foi possível avaliar que o processo P1 para o
“Critério Qualitativo”, teve uma computação de 3. Para o “Critério Quantitativo”, o
valor foi de 10. Ao final, somado os dois valores o total da complexidade do processo
P1 foi de 13.

4.2.3.3 Levantamento das métricas

O objetivo desse levantamento foi de coletar métricas do processo P1 para
comparação. As métricas coletadas serviram para apoiar a análise de benchmarking
interno. Conforme visto no item 3.4.3, o autor Talluri (2000) defende que é possível a
otimização

de

atividades

com

a

comparação

contra

operações

internas.

Complementando o conceito do Talluri, o autor Valentina (1998) sustenta uma
abordagem de três partes, mapeamento do nível atual, melhoria e nova referência,
essa abordagem dos autores contribui para coleta de métricas nessa etapa.
Diante do exposto, a equipe levantou métricas de negócio. A Tabela 1
apresenta a quantidade média de negócios aproximados para o ano de 2020. Os
dados foram coletados até setembro de 2020, para efeito de análise, foi feito a média
dos últimos nove meses e o valor dessa média estendeu-se para os meses de outubro,
novembro e dezembro de 2020, ficando assim os 12 meses do ano preenchidos.
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A Tabela 1 possui três colunas que representam as métricas utilizadas pela
área de Operações.
Abaixo a descrição de cada coluna da Tabela 1:


Quantidade de documentos por ano: número total de emissão para o domínio
de negócio específico, para o caso estudado significa a quantidade de
emissões;



Quantidade de documentos processados com sucesso: número total de
emissões que foram processadas com sucesso pelo robô;



Quantidade de documentos processados com erro: número total de emissões
que precisaram de atuação manual da área de Operações;



Taxa de sucesso: porcentagem de transações que foram executadas com
sucesso;



Endossos: representa quantidade de alterações que foram solicitadas pelos
clientes e que não representaram acréscimo de prêmio; e



Novos negócios: representa a quantidade total de novos negócios, porém, não
inclui a quantidade de endossos.

Tabela 1 – Métricas de negócio relacionadas ao processo P1, processadas pelo robô
Qtd de
documentos
por ano

Qtd
processados
com sucesso

Qtd
processados
com erro

Taxa de
sucesso

Novos negócios

1536

936

600

61%

Endossos

1656

1152

504

70%

Total de Transações

3192

2088

1104

65%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com base nos dados da Tabela 1, foi aferido:


Mesmo com a automação via robô, 39% das transações de novos negócios
foram processadas manualmente ou geraram algum trabalho manual para
equipe de Operações; e



Mais de 50% das transações, não são de novos negócios. São alterações
solicitadas pelos clientes, os chamados endossos sem adição de valores no
prêmio.
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A Tabela 2 possui uma lista de seis métricas da perspectiva de projeto de
automação via RPA. Não foi possível trazer todas as informações da empresa por
motivos de confidencialidade.
Tabela 2 – Métricas de projeto de automação tradicional do processo P1
Métricas
Valor de cada licença do robô

Valores
R$ 50.000,00

Número de pessoas para criação de um robô

4

Tempo médio para implementação (meses)

4 meses

Tempo médio para implementação (horas)

731 horas

Custo de horas do projeto

R$ 117.000,00

Custo total estimado

R$ 167.000,00

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.2.3.4 Contexto tecnológico de TI
Para complementar a análise a equipe desenhou a arquitetura que suporta o
ambiente de RPA.
A Figura 19 ilustra a arquitetura atual do ambiente RPA.
Figura 19 – Arquitetura do ecossistema
atual de automação

Fonte: Elaborado pelo autor.

A arquitetura do ecossistema de automação atual:


Servidor: responsável pela orquestração de código, desenvolvimento,
administração dos agentes, monitoramento e repositório de dados. Para cada
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automação RPA é necessário um agente no desktop. Se forem 10 automações,
são 10 agentes e 10 desktops;


Banco de Dados: responsável por armazenar todas as informações de
gerenciamento e orquestração dos robôs;



Desktop virtual: responsável por executar a automação desenvolvida através
de um agente instalado. O agente é responsável por executar o trabalho de
baixa cognição de um usuário de Operações; e



Servidores do SIS (AS400): servidor de aplicação do ERP SIS.
A Figura 20 representa a arquitetura de um ambiente sem o ecossistema de

RPA. Esse é o ambiente que suporta o usuário de Operações em atividades de
emissão manual via ERP SIS.
Figura 20 – Arquitetura de TI que suporta uma emissão
manual

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.2.4 Identificação da função de negócio

Uma vez avaliado o processo, com base nos princípios da Etapa 3 item 3.4,
definiu-se a função de negócio candidata à geração automática da API. A função de
negócio selecionada foi a “Emissão de Apólice”, suportada por um Sistema Legado
ERP SIS e desenvolvida na linguagem RPG. A função de negócio “Emissão de
Apólice” está presente nas etapas “Robô processa a emissão” e “Analista emite
manualmente”, etapas do processo P1 que podem ser encontrados na Figura 18 do
item 4.2.3.1.
A análise considerou a função “Emissão de Apólice” candidata à automação
porque atendeu aos princípios da Etapa 4 item 3.5.
Abaixo as validações dos princípios da Etapa 4 do item 3.5:
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Princípio 1: função de negócio que possa ajudar na melhora de performance
do processo com o objetivo de ganhar mais velocidade e eficiência.
o A função de negócio pode ajudar a melhorar a performance do processo
P1 porque atende duas etapas do processo que mais demandam tempo;



Princípio 2: deve ser uma função que tende ao reuso, ou seja, que possa ser
utilizada em outros processos.
o A função “Emissão de Apólice” pode ser reutilizada em todos os
processos de produtos que utilizam o SIS para fazer a emissão de
apólice;



Princípio 3: deve ajudar a eliminar fraquezas do processo e o déficit de
informação.
o Conforme avaliado na etapa de “Avaliação da complexidade do
processo” item 4.2.3.2, foram identificados quatro padrões de
atividades manuais o que sugeriu um potencial indicativo de automação;



Princípio 4: deve ajudar os Sistemas Legados a complementar novas
capacidades digitais.
o A função de negócio “Emissão no SIS” se integrada a uma aplicação
web como o Pipeline, tende a agilizar a resposta ao usuário e a eliminar
etapas do processo P1; e



Princípio 5: deve levar em consideração o conceito da granularidade grossa
para a escolha da função de negócio.
o O princípio 5 não foi possível avaliar nesse contexto de trabalho.

Em resumo, dos cinco princípios apresentados na Etapa 4 item 3.5 a função
de negócio “Emissão no SIS” atendeu quatro o que sugere forte aderência aos
princípios da TD eleitos para essa etapa do trabalho.

4.2.5 Coleta de métricas da função de negócio
A função de negócio “Emissão de Apólice”, na perspectiva de aplicação, é um
fluxo de telas. A equipe decidiu construir a Tabela 3, com mais cinco métricas que
refletem o esforço da área de Operações no manuseio do sistema SIS e o esforço da
área de TI para programar a automação via RPA.
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Tabela 3 – Métricas não funcionais da função de negócio, “Emissão de Apólice”
Métricas Operacionais

Valores

Número aproximado de telas para executar a função

28

Número total de entradas manuais aproximado

68

Tempo média para execução manual
Tempo médio de execução via robô
Número de pessoas envolvidas na operação do robô

10 min
5 á 10 minutos
3

Fonte: Elaborado pelo autor.

Abaixo a descrição das métricas:


Número aproximado de telas para executar a função “Emissão de Apólice”:
essa métrica precisa ser entendida sob duas perspectivas; número de telas que
o usuário precisa interagir para emitir a apólice. Da programação do RPA, a
quantidade de telas que o desenvolvedor precisou programar para automatizar
a função de negócio, quanto mais telas mais esforço e mais linhas de código;



Número total de entradas manuais aproximado: quantidade de dados que o
usuário precisou dar de entrada no sistema através do fluxo de 28 telas para
emitir a apólice. Da perspectiva de programação do RPA, a quantidade de telas
que o desenvolvedor precisou codificar para automatizar a entrada manual dos
dados no sistema;



Tempo médio para execução manual: tempo médio que o usuário levou para
percorrer as 28 telas e digitar os 68 campos de dados para emissão da apólice;
e



Tempo médio de execução via robô: tempo médio que o robô levou para fazer
a emissão de apólice através da automação para percorrer as 28 telas e entrar
com em 68 valores para emissão da apólice.

4.2.6 Processo de criação da API

Nessa sessão descreve-se todas as etapas de criação da API; execução da
função de negócio sobre o Sistema Legado SIS, gravação do fluxo de telas pelo
Openlegacy, criação do arquivo proprietário com todas as telas do SIS, e por último a
geração da API. No Apêndice A tem-se as telas verdes de um ambiente AS400, as
telas foram tiradas de um ambiente de teste para ajudar no entendimento e evitar que
informações confidenciais fossem compartilhadas. O fluxo gravado e gerado pela API
foi a sequência de telas do Apêndice A.

87

4.2.6.1 Criação do projeto Java SDK

Com base nas telas do Apêndice B descreve-se, com mais detalhes, as etapas
para elaboração do projeto Java SDK, todos os passos a seguir foram executados
utilizando a tecnologia Openlegacy. Abaixo a descrição das etapas:


Foi criado um projeto Java SDK para as telas verdes do AS400;



Dentro do projeto de SDK, adicionou-se os parâmetros de conexão do AS400;



Feita a conexão no AS400, o próximo passo foi iniciar o emulador web do
Openlegacy para o AS400;



Com o emulador web do AS400 executado foi possível entrar com o nome
usuário e senha;



No momento em que o Openlegacy iniciou o emulador, ele também iniciou a
gravação de todo o processo do fluxo executado por um usuário, tela por tela;



No momento do logoff a plataforma gerou um arquivo proprietário com toda a
gravação feita na etapa anterior;



Com base no arquivo gerado, na etapa anterior, foi criado um modelo Java que
utilizou o meta dado (XML) e criou um arquivo de trilha com todas as telas
capturadas. O Apêndice C possui mais detalhes de como figurou esse estágio
e as próximas etapas;



Através de um editor Openlegacy foi possível ver o modelo Java gerado. O
modelo possuía um mapeamento de todos os campos, tipos de dados e a
posição de cada campo da tela capturada. Pelo editor, foi possível navegar por
todos os campos do modelo e automaticamente o editor destacou o campo da
tela que estava sendo referenciado. O objetivo dessa funcionalidade foi de
possibilitar a análise de cada tela do modelo Java gerado;



Toda a nomenclatura criada foi familiar com a tela capturada do legado, isso
facilitou a interação do engenheiro Openlegacy, analista de negócio e a TI que
suportava o legado;



Depois de gerado os modelos em Java, a plataforma também fez o
mapeamento do fluxo de interação das telas. Pelo editor, foi possível visualizar
toda a interação e o sentido do fluxo das telas;
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Adicionalmente, pelo do editor Openlegacy ficou fácil visualizar os dados que
foram gravados através do código Java, foi possível fazer testes unitários e
testes funcionais com o código Java através do acesso ao Sistema Legado; e



Por último, foi factível visualizar os resultados antes de entregar o produto para
o cliente.

4.2.6.2 Criação do projeto de API através do Java SDK

Essa foi a segunda etapa do processo do Openlegacy, após a criação do
projeto Java SDK foi criada a API.
Com base nas telas do Apêndice D, é possível visualizar e entender as etapas
para elaboração da API com mais detalhes. Abaixo a descrição de cada etapa de
criação da API:


Foi criado um projeto API REST para o projeto SDK. Importante mencionar que
nessa etapa é possível escolher um serviço do tipo REST, SOAP ou
customizado;



Para este estudo de caso foi selecionado o API REST;



Na próxima tela foi possível referenciar o projeto API REST ao projeto SDK
criado na etapa anterior;



Após a associação do projeto API REST ao SDK o motor de geração de código
do Openlegacy gerou o serviço de API e adicionou ao projeto, tudo de forma
automática;



Depois da geração do serviço de API foi possível selecionar os tipos de dados
de entrada e saída através do editor Openlegacy; e



Por fim, foi possível rodar a aplicação.

4.2.6.3 Usando swagger para invocar a nova API

Essa é a terceira etapa do processo do Openlegacy, onde foi possível chamar
a API através de um emulador swagger embarcado na própria tecnologia.
O swagger é uma aplicação opensource que auxilia os desenvolvedores a
definir, criar, documentar e consumir API REST. O Openlegacy, através do Swagger,
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já faz isso de maneira automática. O módulo do swagger permite que qualquer pessoa
interaja com a API através de uma página web.
Com base nas telas do Apêndice E é possível acompanhar as etapas para
elaboração da invocação da API via swagger, abaixo a descrição:


Através do navegador web foi possível chamar o catálogo da API, contrato da
API e a documentação da API. Por fim, foi feito mais um teste funcional através
do emulador swagger.

4.2.6.4 Criação da aplicação para consumir a API

Para o caso de uso da seguradora, adicionalmente à API foi criada uma
aplicação web simples. O objetivo da aplicação foi de suportar o upload do arquivo
ficha de emissão, com os dados utilizados para emissão no SIS do AS400. O intuito
dessa aplicação, além do upload de arquivos, foi de reduzir a complexidade do código
de automação do RPA e também agilizar a emissão manual feita pelo analista de
operação. No Apêndice F é possível ver um exemplo das etapas para fazer o upload
do arquivo ficha de emissão.

4.2.7 Redesenho do processo

Essa etapa foi responsável pelo redesenho do processo P1 com a API e a
aplicação web. Após o desenho do processo foi feito uma nova avaliação e várias
execuções em um ambiente de teste para validar se a API atendeu as expectativas e
gerou a emissão no sistema SIS. Adicionalmente, foram feitas novas coletas de
métricas.
A criação da API trouxe mais flexibilidade para redesenhar o processo. Por
esse motivo foram feitos dois novos desenhos.
Abaixo tem-se o Processo P2 e o Processo P3:


Processo P2: Versão 1 do processo genérico de emissão de apólice no SIS
com a API; e



Processo P3: Versão 2 do processo genérico de emissão de apólice no SIS
com a API.
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4.2.7.1 Descrição dos processos

O processo P2 (Versão 1 do processo genérico de emissão de apólice no SIS
com API) foi desenhado com a aplicação web que consome a API. O usuário de
Operações continua validando as informações no Pipeline. Após a validação, o
Pipeline gera a ficha de emissão que por sua vez é consumida pelo robô. O robô de
posse da ficha de emissão faz apenas o upload da ficha que a posteriori será
consumida pela API e processada pelo SIS. A Figura 21 ilustra o novo processo.
Figura 21 – Versão 1 do processo genérico de emissão de apólice no SIS com
a API

Fonte: Elaborado pelo autor.

Abaixo a lista de observações feitas após o novo redesenho:


O novo processo diminui o número de etapas de 6 para 5;



Log de erro com mais informações; e
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Se necessária a emissão manual, o usuário só precisa fazer o upload do
arquivo e não mais preencher 28 telas e fazer 68 inputs manuais.
Figura 22 – Versão 2 do processo genérico de emissão de apólice no SIS
com a API

Fonte: Elaborado pelo autor.



O novo processo diminui o número de etapas de 6 para 2, se comparado com
o processo P1;



Foi possível evidenciar o princípio da digitalização de processos e integração
de sistemas através da API;



Log de erro com mais informações; e



Se necessário o tratamento de erro o usuário faz o ajuste no próprio Pipeline.

4.2.7.2 Aplicando as tabelas de avaliação de complexidade

Essa etapa avaliou os processos P2 e P3 através dos princípios de
complexidade do processo. Para auxiliar nessa avaliação foram criados os Quadros
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10 e 12 com os macros critérios “Critério Qualitativo” e “Critério Quantitativo”. Os
Quadros 9 e 11 analisaram os padrões de atividades manuais e complementaram os
Quadros 10 e 12. Todos os quadros foram criados com base na literatura do item
3.4.1 Tabelas e Quadros de Auxílio.
Quadro 9 – Análise de possíveis atividades manuais do processo P2

Possíveis Atividades
Manuais

Padrão

Quantidade de Ocorrências

Calcular
Tratar (upload)
Verificar
Validar
Cadastrar
Analisar
Enviar
Manualmente

0
1
0
1
0
1
0
0

Fonte: Elaborado pelo autor.
Total de padrões: 3.

Com base nos dados do Quadro 9, foi possível observar que o processo P2
possui três padrões de atividades manuais e mesmo com o novo redesenho o
processo pode ser alvo de melhorias.
Quadro 10 – Análise da complexidade do processo P2
Critério Qualitativo

Razão para Indicação

Gatilho

Indica possível
processo
complexo?

Atividade padronizada
com baixo índice de
cognição

Indica alto grau de automação e menos
propensão a erros.

Não

Sim

Déficit de informação

Indica alta propensão a interrupções no
processo e alto grau de ganhos operacionais
com automação.

Sim

Não

< 2/mês

Sim

> 100

Sim

Ambiente estável?
Legado com baixo índice
de mudanças?
Alto volume de transações
de negócios

Critério Quantitativo
Mais de um sistema
suportando o processo
Alto índice de atividades
manuais
Mais de uma decisão em
um mesmo processo
Mais de um ciclo no
mesmo processo

Indica estabilidade para digitalização.
Simplifica a padronização.
Indica que o processo tende a proporcionar
ganhos em escala.

Razão para Indicação

Gatilho

Valor

Indica um déficit de informação e provável
integração através de APIs.

>1

2

Indica baixo grau de padronização.

>1

3

>1

0

>1

0

Indica um grau de complexidade e propensão
a interrupções.
Indica um grau de complexidade e variações
em um processo.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Total da avaliação da complexidade: 8.

Com o auxílio do Quadro 10, foi possível avaliar que o processo P2 para o
“Critério Qualitativo” teve uma computação de 3. Para o “Critério Quantitativo”, o
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valor foi de 5. Ao final, somado os dois valores o total da complexidade do processo
P2 foi de 8.
Quadro 11 – Análise de possíveis atividades manuais do processo P3

Possíveis Atividades
Manuais

Padrão

Quantidade de Ocorrências

Calcular
Tratar (upload)
Verificar
Validar
Cadastrar
Analisar
Enviar
Manualmente

0
0
0
1
0
1
0
0

Fonte: Elaborado pelo autor.
Total de padrões: 2.

Com base nos dados do Quadro 11, foi possível observar que o processo P3
possui dois padrões de atividades manuais e mesmo com o novo redesenho o
processo pode ser alvo de melhorias.
Quadro 12 – Análise da complexidade do processo P3
Critério Qualitativo

Razão para Indicação
Gatilho

Indica possível
processo
complexo?

Atividade padronizada
com baixo índice de
cognição

Indica alto grau de automação e menos
propensão a erros.

Não

Sim

Déficit de informação

Indica alta propensão a interrupções no
processo e alto grau de ganhos operacionais
com automação.

Sim

Não

< 2/mês

Sim

> 100

Sim

Ambiente estável?
Legado com baixo índice
de mudanças?
Alto volume de transações
de negócios

Critério Quantitativo
Mais de um sistema
suportando o processo
Alto índice de atividades
manuais
Mais de uma decisão em
um mesmo processo
Mais de um ciclo no
mesmo processo

Indica estabilidade para digitalização.
Simplifica a padronização.
Indica que o processo tende a proporcionar
ganhos em escala.

Gatilho

Valor

Indica um déficit de informação e provável
integração através de APIs.

Razão para Indicação

>1

2

Indica baixo grau de padronização.

>1

2

>1

0

>1

0

Indica um grau de complexidade e propensão
a interrupções.
Indica um grau de complexidade e variações
em um processo.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Total da avaliação da complexidade: 7.

Com o auxílio do Quadro 12, foi possível avaliar que o processo P3 para o
“Critério Qualitativo” teve uma computação de 3. Para o “Critério Quantitativo”, o
valor foi de 4. Ao final, somado os dois valores o total da complexidade do processo
P3 foi de 7.
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4.2.7.3 Levantamento das métricas

Essa etapa teve como objetivo o levantamento de métricas para os processos
P2 e P3 que foram redesenhados, avaliados e validados após criação da API. Os
princípios que justificaram esse levantamento foram abordados no item 4.2.3.3 e na
revisão bibliográfica. Além disso, para efeito de comparação contra as métricas do
processo P1 fez-se necessário a elaboração dessa fase.
Foram coletadas métricas de negócio, métricas não funcionais da função de
negócio pós-otimização e métricas de projeto. As métricas de negócio para o processo
P2 foram coletadas apenas para o cenário de novos negócios. Para o cenário de
endossos, não foi possível por falta de recursos para montar os dados que comporiam
a etapa de testes. Para o processo P3, nenhuma métrica de negócio foi possível
levantar porque o Pipeline não foi objeto de análise e é uma aplicação com o suporte
feito no México, o que adicionaria uma complexidade maior ao estudo de caso e
requereria o envolvimento de mais equipes e budget.
A descrição dos campos da Tabela 4, está presente no item 4.2.3.3.
Tabela 4 – Métricas de negócio relacionadas ao processo P2 processadas pela API

Novos negócios

Qtd de
Documentos
por ano

Qtd
processados
com sucesso

Qtd
processados
com erro

Taxa de
sucesso

100

100

0

100%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com base nos dados da Tabela 4, foi possível fazer as seguintes aferições:


100% das transações de novos negócios foram processadas com sucesso no
ambiente de teste; e



Taxa de sucesso para as transações do processo P2 foi de 100%.
Nesse cenário, foi possível observar que o envolvimento da área de Operações

para suportar o processo P2 tende a diminuir no que tange ao tratamento de erros de
processamento do robô, uma vez que de acordo com os dados da Tabela 9, 39% das
transações de novos negócios requerem tratamento manual da equipe de Operações,
comparado contra os dados da Tabela 4 do processo P1, para novos negócios, a taxa
de acerto para o processo P2 foi de 100%. Sobretudo, para as operações de
endossos, 30% das transações requerem o envolvimento manual da área de
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Operações, assim sendo, a tendência de envolvimento para tratar endossos também
tende a diminuir.
Os dados coletados para o processo P3 na Tabela 5 foram inferidos. Não se
teve implementação real. Porém, serviram de informação para alertar que o desenho
do processo P3 pode trazer ainda mais benefícios.
Tabela 5 – Métricas não funcionais da função de negócio para os processos P2 e P3
Métricas Operacionais

Valores Processo P2

Valores Processo P3

1

0

0

0

Tempo média para execução manual

2 minutos

1 minuto

Tempo médio de execução via robô

2 minutos

N/A

3

0

Número aproximado de telas para
executar a função
Número total de entradas manuais
aproximado

Número de pessoas envolvidas na
operação do robô

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Tabela 6 possui seis métricas que foram coletadas para os processos P2 e
P3 e são as mesmas métricas da Tabela 2 do item 4.2.3.3.
Tabela 6 – Métricas de projeto de automação e digitalização do processo P2 e P3
Métricas

Valores processo P2

Valores processo P3

R$ 19.000,00

R$ 19.000,00

4

6

4 dias

8 dias

24 horas

6 horas

Custo de horas de projeto

R$ 3.840,00

R$ 7.680,00

Custo total estimado

R$ 22.840,00

R$ 26.680,00

Valor de cada licença de uma API
Número de pessoas para criação da
automação via API
Tempo médio para implementação
(dias)
Tempo médio para implementação
(horas)

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.2.7.4 Novo contexto tecnológico
Essa sessão teve o objetivo de apresentar alguns desenhos arquiteturais que
foram viabilizados com o advento do Openlegacy.
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A Figura 23 representa o contexto do ambiente SIS com o Openlegacy.
Figura 23 – Arquitetura Legada
com o Openlegacy

Fonte: Elaborado pelo autor.



Servidor do Openlegacy; e



Servidor a aplicação do SIS AS400.

A Figura 24 representa a arquitetura depois da criação da aplicação web com
o deploy feito no servidor do Openlegacy.
Figura 24 – Arquitetura de TI que suporta uma emissão manual
com o Openlegacy

Fonte: Elaborado pelo autor



Acesso via web; e



Sem necessidade de um agente e cliente do AS440 instalado no desktop virtual
do usuário de operações.
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A Figura 25 representa uma arquitetura com o API management do
Openlegacy. Nesse contexto, a API “Emissão de Apólice” será consumida pelo
aplicativo Pipeline. Adicionalmente, desenvolvedores poderão usar a API para criar
novos aplicativos através do Developer Portal (portal para que os desenvolvedores
utilizem as APIs) e outras aplicações poderão consumir a API “Emissão de Apólice”
atendendo ao princípio de alavancagem do uso de legados digitais abordado pelo
autor Biehl (2015) no item 2.4.2.
Figura 25 – Arquitetura utilizando o Openlegacy
como um API management

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.2.8 Análise dos dados

O benchmarking é um processo contínuo de medição para identificar a melhor
prática de modo a alcançar um desempenho superior. Empresas podem, através de
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comparações de medidas operacionais, estabelecer ações de melhoria (THOMAS,
1990).
O objetivo dessa etapa foi de avaliar os dados coletados das etapas anteriores,
métricas e avaliação da complexidade do processo, antes da criação da API e depois
da criação da API. Para essa comparação optou-se pela abordagem do benchmarking
interno utilizando um enfoque apresentado pelo autor Valentina (1998), onde definese o nível atual de desempenho, elabora ações de melhoria e estabelece um novo
marco após aplicar as otimizações.

4.2.8.1

Da perspectiva de complexidade do processo

A Tabela 7 expõe o resultado consolidado de avaliação da complexidade dos
processos, para os processos P1 sem a API, processo P2 versão 1 otimizado e o
Processo P3 com uma outra abordagem de melhoria.


Processo P1: Processo genérico de emissão de apólice no SIS sem a API;



Processo P2: Processo genérico de emissão de apólice no SIS com API versão
1; e



Processo P3: Processo genérico de emissão de apólice no SIS com API versão
2.

Tabela 7 – Dados de avaliação da complexidade dos processos
P1, P2 e P3
Processo P1

Processo P2

Processo P3

Princípio Complexidade

13

8

7

Número de etapas

6

5

2

Fonte: Elaborado pelo autor.

A análise de complexidade dos processos leva em consideração princípios e
práticas que foram encontrados na literatura sobre a TD. Quanto menor a
complexidade de um processo maior a tendência de aderência a princípios da TD.
Além disso, pode-se observar que entre o processo P1 e o processo P2 o nível de
complexidade diminuiu em 38%, entre o processo P1 e o processo P3 o ganho foi
ainda maior, chegando a 46% na diminuição da complexidade. Por último, a
quantidade de etapas entre o processo P1 e P3 ficou menor em 67%.
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4.2.8.2 Da perspectiva de Operações

A Tabela 8 é um consolidado da quantidade de transações (emissões de
apólice) que foram processadas pelos processos P1 e P2. Para o processo P3, não
foi possível a simulação via Pipeline e por isso o dado não foi coletado. A linha “Qtd
de Doc Proc” significa quantidade de documentos processado (apólices emitidas).
Tabela 8 – Taxa de sucesso em de transações processadas P1, P2 e P3

Processo P1

Processo P2

Processo P3

Qtd de Doc Proc

1536

100

N/A

Taxa de sucesso

65%

100%

N/A

Fonte: Elaborado pelo autor.

A acuracidade dos dados da Tabela 8 ficou comprometida por restrições de
pessoal e custo. Porém, a equipe de Operações ficou muito impressionada com a taxa
de sucesso do processo P2, a equipe afirmou que muitos dos erros que impactam a
taxa de sucesso do processo P1 não são provenientes de dados inconsistentes ou
erros do ERP SIS, a equipe acredita ser por problemas de resiliência do robô devido
à complexidade arquitetural do ambiente de RPA. Não fez parte desse trabalho
averiguar a causa raiz do problema mencionado pela equipe de Operações.
A Tabela 9 trouxe métricas utilizadas pela equipe de Operações para medir o
custo operacional dos processos e que tem correlação direta com a função de
negócio, objeto da automação provida pela API. As métricas coletadas foram número
de telas, entradas de dados manuais, tempo médio de execução e número de pessoas
envolvidas, são métricas que ajudam os gestores a averiguar o custo operacional de
suporte a processos de backoffice e o custo de desenvolvimento de novos RPAs. Não
faz parte desse trabalho avaliar se as métricas estão aderentes às melhores práticas
para o contexto de gestão da equipe de Operações.
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Tabela 9 – Métricas não funcionais da “Emissão de Apólice” processos P1, P2 e P3
Valores

Métricas Operacionais

Valores Processo P1

Valores Processo P2

Número aproximado de telas
para executar a função
Número total de entradas
manuais no sistema
aproximado
Tempo média para execução
manual
Tempo médio de execução via
robô
Número de pessoas envolvidas
na operação do robô

28

1

0

68

0

0

10 min

2 min

N/A

5 á 10 min

1 a 2 min

N/A

3

1

0

Processo P1

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com os dados da Tabela 9 pode-se observar ganhos significativos nas métricas
operacionais. A quantidade de telas e entradas de dados manuais que o robô precisa
interagir ou que o desenvolvedor precisa programar para automatizar caiu
significativamente, isso significa redução de custo e ganhos de tempo. Do ponto de
vista dos usuários, significa menos atividades manuais e mais tempo para investir em
atividades cognitivas. Outra métrica que chamou bastante a atenção da equipe, foi o
tempo médio para uma execução manual entre o processo P1 e P2, a redução foi de
até 80%, o tempo médio de execução via robô também teve uma redução de até 80%.
4.2.8.3 Da perspectiva de projetos de TI

A dinâmica de trabalho observada durante a realização dessa atividade foi
salientada pela equipe, a flexibilidade e a rapidez de implementação foi um ponto
observado e que fez diferença para a percepção do diretor de Operações.
A Tabela 10 representa as métricas que foram tabuladas para efeito de
comparação. Os valores do custo real para automatizar a função “Emissão de
Apólice” através de um RPA e o custo para realizar a automação via Openlegacy
foram tabulados. A ordem de grandeza é real, porém, não foi possível transcrever os
valores e métricas exatos por motivos de segurança da informação.
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Tabela 10 – Métricas de projeto para os processos P1, P2 e P3
Métricas

Valores do

Valores do Processo P1

Valores do Processo P2

R$ 50.000,00

R$ 19.000,00

R$ 19.000,00

4

4

6

4 meses

4 dias

8 dias

731 horas

24 horas

6 horas

Custo de horas de projeto

R$ 117.000,00

R$ 3.840,00

R$ 7.680,00

Custo total estimado

R$ 167.000,00

R$ 22.840,00

R$ 26.680,00

Valor de cada licença
Número de pessoas para
criação da automação
Tempo médio para
implementação
Tempo médio para
implementação (horas)

Processo P3

Fonte: Elaborado pelo autor.

Analisando os dados da Tabela 10, fica evidente os ganhos para realização de
projetos com similaridades ao estudo de caso realizado. Destaque para o custo total
de implementação, pois o custo da criação de API no processo P2 ficou
aproximadamente sete vezes menor que a do processo P1. A grandeza de tempo e
esforço para realização de trabalhos com o mesmo objetivo desse estudo de caso
utilizando o Openlegacy, também chamou a atenção da equipe, o esforço é bem
menor. Projetos que levariam meses agora podem ser feitos em dias. Para esse
estudo de caso em específico, o ganho mais salientado pela equipe foi de tempo.
Os benefícios na redução de tempo trazidos para realizar um projeto que
suportou a otimização do processo P2, desse estudo de caso, foi 30 vezes menor se
comparar contra o projeto de otimização do processo P1, o tempo de realização caiu
de quatro meses para quatro dias. Adicionalmente, se inferir-se na abordagem do
projeto de otimização do processo P1 contra um possível projeto de integração do
processo P3 o ganho supostamente teria sido mais significativo.
Outro ponto destacado pela equipe foi o baixo custo de implementação e o
ganho de tempo para realização de um experimento de otimização em processos. A
economia de tempo que a abordagem deste trabalho trouxe tende a colaborar para
que a elaboração de planos de negócios seja algo mais dinâmico, é possível
implementar experimentos e testar com mais precisão, menos tempo, baixo custo e
com mais evidências. A equipe fez a seguinte analogia, se um projeto com
similaridades ao estudo de caso tendem a levar quatro dias no mesmo espaço de
tempo em que se implementa um projeto de RPA a equipe teria capacidade de
implementar cerca de 30 otimizações em processos com similaridades ao
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apresentado no estudo de caso, evidenciando um provável ganho na capacidade da
TI em melhorar a resposta para novas demandas de negócio.

5 CONCLUSÃO

A TD é um movimento que já faz parte da nossa realidade e muitas companhias
investem em iniciativas de TD. Todavia, muitas empresas falham na jornada ou não
conseguem tirar proveito dos investimentos a longo prazo, boa parte dessa falta de
alinhamento com iniciativas de TD está atrelada aos inibidores da TD. Por isso, o
objetivo do trabalho foi de estabelecer um fluxo de etapas para viabilizar uma maneira
de ajudar empresas com Sistemas Legados sob arquiteturas monolíticas a terem mais
sucesso na jornada da TD ativando o uso desses sistemas para otimizar processos
através da geração automática de APIs. A ótica da implementação com foco em
processos e aplicações se mostrou muito eficiente em alinhar o discurso de negócio
e tecnologia. A todo momento os aspectos tecnológicos foram abordados com um
enfoque direto na necessidade do negócio.
Inicialmente realizou-se uma revisão bibliográfica. A revisão explorou formas
de realizar a TD, mesmo fazendo uso do Sistema Legado tanto na perspectiva prática
como acadêmica e verificou uma série de práticas e princípios que, se alinhada a um
formato ordenado com o auxílio de tecnologia digital como o Openlegacy, é possível
lograr a TD.
Em relação aos estudos práticos ou acadêmicos, constatou-se que havia um
padrão no processo de TD. Primeiro a melhoria dos processos internos através da
digitalização, e segundo a extensão de funções de negócio legadas ao mundo digital
através do uso de APIs. A abordagem de criação automática se provou mais dinâmica
e eficiente para essas integrações através do estudo de caso. Funções de negócio
suportada por Sistemas Legados e uma interface de API, se combinadas a tecnologia
digital habilitam as empresas tradicionais a inovarem e a lançarem novos serviços. As
evidências obtidas com redução de custo e tempo abordadas no estudo de caso
convergem com os princípios da liberação de ativos para focarem mais em inovação.
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5.1 Resumo do ciclo de criação das APIs e resultados alcançados

Levando em consideração os estudos acadêmicos, lições aprendidas e casos
de uso, foi elaborado um fluxo de sete etapas para otimizar o uso da criação
automática de APIs, sem deixar de lado os princípios e boas práticas da TD. Foi
utilizado o princípio de construção do backbone operacional com o objetivo de iniciar
a prática da TD digital através da otimização de processos utilizando a API com a
meta de melhorar o desempenho das etapas de execução do processo e integração.
O processo escolhido teve etapas que foram otimizadas através da seleção da função
de negócio suportado por um Sistema Legado.
A comparação das métricas do estudo de caso a um projeto real de
implementação de automação com o RPA se mostraram eficientes. A metodologia
vigente de automação na seguradora será revisada para adotar princípios e etapas
apresentadas nesse trabalho utilizando suas abordagens para melhorar processo de
automação de RPA e processo de digitalização e ou automação com o Openlegacy.
Da perspectiva de empresas tradicionais, o resultado mostrou que é possível
ajudar empresas que possuem Sistemas Legados a lograrem a TD através do uso da
criação automática de APIs. A escolha da função de negócio através dos princípios
da TD elaborados no item 3.0 trouxeram ganhos de eficiência e uma diminuição no
nível de complexidade do processo “Emissão de Apólice no SIS”. Bem como tendem
a diminuir as interrupções na execução do processo, todavia a execução das
transações de negócio, através do processo otimizado com a API, mostraram-se mais
resilientes, foi possível notar uma melhora significativa na taxa de sucesso das
transações para a função “Emissão de Apólice”.
Além disso, através da criação automática da API a área de Operações foi
capaz de abstrair a interação com um aplicativo legado de 28 telas e 68 entradas de
dados manuais para uma tela, melhorando a experiência do usuário sem abrir mão do
Sistema Legado e anos de investimento. Do mesmo modo, o tempo de execução da
função de negócio diminuiu significativamente através da automação provida pelo
Openlegacy e abstraída pela API. Evidências que vão ao encontro de afirmações
defendidas pelo autor Pack (2018), quando afirma que muitas vezes o problema do
legado sistêmico está na sua camada de apresentação e experiência do usuário e não
na função de negócio.

104

Da perspectiva de TI e projetos, também foram observados ganhos
significativos, o custo para implementação de automação e ou digitalização de
processos tendem a diminuir em aproximadamente 87%, o tempo para execução de
projetos com essa abordagem caiu de meses, para dias e horas, ou seja, foi possível
evidenciar uma provável liberação de ativos, habilidades e capital para implementar
novas ideias e deixar os processos de TI mais rápidos e flexíveis, princípios da TD
convergentes aos abordados pelos autores Choudhary et al., (2019).
Ainda no contexto da TI foi observada uma possível melhoria e flexibilidade na
arquitetura de TI. A Figura 25, ilustra bem essa mudança, com o uso do Openlegacy
foi possível demonstrar que a API criada nesse trabalho pode fazer parte de um API
management para que seja reutilizada por outras aplicações ou por outros
desenvolvedores com objetivo de otimizar e digitalizar processos ou até mesmo
conectar uma função legada a uma nova tecnologia digital sem se preocupar com o
que está por de trás da API. O Quadro 13 apresenta um consolidado das métricas,
resultados e ganhos obtidos com foco em conceitos e princípios da TD.
Quadro 13 – Resumo dos resultados alcançados
Métricas
Complexidade do Processo
Número aproximado de telas
para executar a função
Número total de entradas
manuais no sistema
aproximado
Tempo média para execução
manual

Resultado Obtido
Diminuição de até 46% na
complexidade do processo
Diminuição de 96%

Processos mais resiliêntes e estáveis.

Diminuição de 80% no
tempo de execução

Mais satisfação para o usuário final e
mais tempo para atividades cognitivas.
Diminuição na quantidade de agentes
para execução do robô
consequentemente diminuição dos
custos operacionais.

Diminuição de até 80% no
tempo de execução

Número de pessoas
envolvidas na operação do
robô

Diminuição de até 66% no
número de pessoas

Taxa de sucesso nas
transações de negócio

Aumento de 53% na taxa
de sucesso

Tempo todal do projeto

Menos complexidade significa mais
aderência aos conceitos da TD.
Menos codificação para TI, maior
agilidade e velocidade.

Sem entradas manuais

Tempo médio de execução
via robô

Custo total do projeto

Ganhos

Diminuição de até 86% no
custo total
Diminuição de até 97% do
tempo total de projetos
para casos similares ao do
trabalho

Fonte: Elaborado pelo autor.

Liberação de ativos e pessoas para
focar em atividades de TD.
Mais satisfação para o cliente, menos
atividade manual para a área de
Operações e diminuição dos custos
operacionais.
Recursos que podem ser direcionais
para projetos de TD.
Mais tempo para atividades de TD e
diminuição dos custos operacionais.
Aumento na velocidade de entrega da
TI.
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5.2 Limitações do trabalho

Embora se tenha obtido resultados relevantes com este estudo de caso, temas
importantes e circundantes às etapas para seleção do processo e criação da API não
foram explorados, como performance e escalabilidade. Dado que o Openlegacy
incorpora uma nova camada entre o usuário e a aplicação legada, é necessário que
haja uma exploração desse tema.
Em relação às etapas de seleção do processo, elas foram elaboradas com base
em um conjunto de trabalhos científicos que foram organizados de maneira lógica para
realização da atividade sem uma prévia experiência de aplicabilidade em outras
empresas ou cenários. Dessa forma, a aplicação do roteiro na seção de aplicação em
um caso prático também é considerada uma limitação, devido à simplicidade do
cenário, podendo o resultado variar em uma situação mais complexa.
Além dos aspectos relacionados à seleção do processo, as métricas também
foram consideradas uma limitação do trabalho, por motivos de confidencialidade não
foi possível trazer para o estudo de caso todas as métricas da empresa. Como
consequência, a precisão da análise de benchmarking pode ter tido uma falta de
precisão e acuracidade na análise.
Por fim, a falta de pessoal e budget para implementar a integração do Pipeline
com a API “Emissão de Apólice”, desenhada no processo P3, foi considerada mais
uma limitação do trabalho, porque não trouxe informações mais precisas de uma
digitalização do processo que ocorreria se o Pipeline pudesse emitir uma apólice
chamando a API e automaticamente fazer a emissão no SIS. Essa deficiência da
impossibilidade de implementação ajudou a deixar o caso mais simples aumentando
as chances dos resultados dos ganhos trazido pelo Openlegacy variarem.
5.3 Sugestão de trabalhos futuros
Como evolução dessa pesquisa, sugere-se quatro linhas de aperfeiçoamento.
Primeiramente, na perspectiva das etapas de seleção dos processos, realizando
melhorias na detecção de processos candidatos à automação e digitalização, além de
avanços na seleção das funções de negócio e, por último, aprimoramento nas tabelas
de avaliação adicionando novos critérios e pesos para pontuação. Em alguns
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momentos a equipe entendeu que as análises através de pesos nos critérios poderiam
melhorar a acuracidade da avaliação e consequentemente o resultado geral.
Outra linha de evolução do processo está na aplicação das etapas em um
processo mais complexo e maior com várias funções que poderiam ser candidatas a
criação de APIs. O processo escolhido para esse trabalho era simples.
A terceira linha, seria um trabalho com o Openlegacy em um ambiente com
mais Sistemas Legados de diferentes tecnologias obsoletas para avaliar se a criação
automática mantém os níveis de performance e agilidade.
Por fim, como última linha de evolução sugere-se avaliar a utilização do
Openlegacy para melhorar processos de automação com o uso de RPA,
demonstrando que não são tecnologias excludentes, mas complementares. Em
alguns momentos pessoas que participaram indiretamente do trabalho tiveram
dúvidas se as tecnologias eram excludentes.
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APÊNDICE A – Sequência de telas verdes do AS400

Apresenta-se a sequência de telas verdes do AS400 que foram utilizadas para
criação da API de exemplo. Essa é a sequência de telas que através da emulação
provida pelo Openlegacy foram gravadas e será o insumo das próximas etapas. No
Apêndice B descreve-se as etapas de como o Openlegacy gera a API.

Tela de Logging

115

Tela do menu principal onde o usuário pode selecionar a opção desejada.

116

Tela de Inventário.

117

Tela de gerenciamento de inventário.

118

Tela para seleção do item que está no inventário.

119

Tela com os detalhes do item selecionado no passo anterior.

120

Tela de gerenciamento de inventário e última tela gravada. O usuário fecha a
aplicação.

121

APÊNDICE B – Sequência de passos para criação do SDK

Nessa etapa descreve-se como criar um projeto SDK como base no fluxo da
sequência de telas verdes apresentadas no Apêndice A.
Na interface de programação do Openlegacy o desenvolvedor deve selecionar no
menu file a opção “OpenLegacy SDK Project”.
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Nessa etapa o engenheiro cria o projeto Java SDK.

Dando sequência na criação do projeto SDK, nessa etapa o engenheiro adiciona os
parâmetros de conexão da aplicação suportada pelo AS400.

123

Após configurar os parâmetros de conexão, nessa etapa o engenheiro inicia uma
aplicação web que fará a emulação das telas verdes do AS400.

Após iniciar a aplicação web emulando as telas verdes do AS400 chegou a hora de
acessar a aplicação e iniciar a gravação do fluxo de telas apresentado no Apêndice
A.

Tela de Logging

124

Tela do menu principal onde o usuário pode selecionar a opção desejada.

Tela de Inventário.

125

Tela de gerenciamento de inventário.

Tela para seleção do item que está no inventário.

126

Tela com os detalhes do item selecionado no passo anterior.

Tela de gerenciamento de inventário e última tela gravada. O usuário fecha a
aplicação.
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De forma automática o Openlegacy detecta que o usuário saiu da aplicação, gera um
arquivo proprietário com a gravação do fluxo e telas.

128

APÊNDICE C – Sequência da criação SDK da etapa 2

Com base no arquivo gerado pós-etapa de gravação apresentado no Apêndice
B, através das ferramentas do Openlegacy é possível ver com mais detalhes o
conteúdo do arquivo de trilha gerado. É possível observar as telas que foram
gravadas.
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Apresentação do modelo Java gerado. O modelo possui o mapeamento de todos os
campos, tipos de dados e a posição de cada campo da tela capturada.

Mais detalhes do que é possível de visualizar.
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Nessa tela pode-se visualizar o detalhe do código Java gerado. Pode-se observar a
localização dos campos e os valores que foram digitados em cada campo durante o
processo de gravação apresentado no Apêndice B.
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Nessa interface é possível visualizar a localização das linhas de cada tela gravada no
Apêndice B.

A ferramenta te dá a possibilidade de visualizar o fluxo de telas para uma eventual
manutenção ou troubleshooting.
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Visualização das classes do modelo SDK.

Nessa parte da interface é possível fazer um teste unitário pelo JUnit Test. O código
Java acessa a plataforma legada e é possível visualizar os resultados antes de
entregar o produto para o cliente.
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Nessa parte da interface é possível visualizar o log gerado pelo JUnit Test.
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APÊNDICE D – Sequência de atividades para criar a API

Essa é a etapa em que a API é criada com base no modelo Java SDK criado
na etapa anterior demonstrada no Apêndice C.
A primeira parte dessa etapa é a criação de um projeto API REST para o projeto
SDK. O projeto API REST vai encapsular todos os componentes da etapa anterior.
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Nas duas telas a seguir é possível visualizar como se adicionar o projeto SDK criado
no Apêndice C ao projeto API REST.
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Após referenciar o projeto SDK ao Project API REST, através da interface, é possível
gerar a API propriamente dita. Seguindo os passos das telas abaixo.
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Nessa tela é possível definir o nome da API que será invocada através de uma URL,
os dados de entrada e saída da API.
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Um exemplo da seleção dos dados de saída e a referência da tela verde gravada na
etapa demonstrada no Apêndice B.
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Editor de serviço, nessa tela é possível alterar e configurar outras propriedades do
serviço criado através do API REST.

Propriedades das classes Java que foram criadas.

140

141

Após navegar por algumas telas da interface de programação do Openlegacy já é hora
de iniciar a aplicação. Através da sequência abaixo e possível iniciar a aplicação.
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APÊNDICE E – Invocação API usando swagger

Nessa etapa, é possível, através de um navegador web chamar a API criada.
Através do link abaixo pode-se visualizar a documentação da API, contrato e o
catálogo. É possível fazer chamadas da API via interface swagger para testar e fazer
validações extras.
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Nessa interface é possível fazer o controle de segurança da API de quem poderá
acessar a API e o nível de acesso.
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Exemplo de como fazer uma chamada na API passando parâmetros.
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APÊNDICE F – Sequência de passos para fazer o upload da ficha de emissão

Abaixo uma sequência de telas que mostra como fazer o upload no aplicativo web que
foi criado para apoiar o estudo de caso desse trabalho.
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Seleção do arquivo “layoutfull” com todos os campos da ficha de emissão.
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Exemplo de uma Ficha de Emissão.
user

password
codigoDeOperacao
sucursal1
ramo1
subramo
tipoDocumento1
motivoEndosso
compania
sucursal
departamentoestado1
tipoDeNegocio
cdcSegmento
tamanoDoNegocio
tipoDeApolice
periodicidadEmMeses
tipoDeSeguro
periodoDeIndenizacao
apoliceComECoverageAecn
tomador
segurado
beneficiario
deDay
deMonth
deYear
ateDay
ateMonth
ateYear
metodoDeCalculo
codigoDeMoeda
usPart01
usPart02
corret
noPedido
noParcelas
comissao1Normal
comissao1Normal1
tipoCorretorPc
dataDaPropostaDay
dataDaPropostaMonth
dataDaPropostaYear
planDeVenda2
nparcelasPrem

usrtstb
usrtstb
01
16
78
78
12
0
00
00
18
1
603
40
F
00
RP
00
N
1010
10
10
23
08
2019
23
08
2020
4
00
3
79400000

4069
0000000123

1
25
000000

P
14
11
2019
0
1
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codLiqDefinit
meioDeCobranca
dataDaPropostaDay
dataDaPropostaMonth
dataDaPropostaYear
mesanoBaseIndic1
mesanoBaseIndic
codMvto
locItem1
risco
cobertura
ramoEspecifico
subramo
linhaDeNegocios
modalidadeItem
vlrRiscoAmount
vlrRiscoAmountDecimals
vlrseguradoAmount
vlrseguradoAmountDecimals
premioAmount
premioAmountDecimal
tipoReaseguro
command4
norimetQueDesea

0
1
14
11
2019
00
0000
A
001
01
77
78
00
000
903
3400000

00
3400000

00
3600000000001

00
A
TextoNovoPrueba3

T100

