
11/20/10 

1 

Teste de Áudio 

     
Não suporto esses malucos de TI. Só 
inventam despesas. 

Não acredito que teremos que pagar por 
mais softwares. 

Quero adaptar os softs que já temos e 
você não sabe como faz e diz que não é 
possível. 

Quero que o sistema se comunique com 
meus fornecedores. 

- Software para atender novos produtos. 
- Software para conhecer melhor o segurado. 
- Software que "conversem" com aplicativos 
das corretoras. 
- Software para controle de vistorias. 

Resoluções: 

- Nossa arquitetura não permite 
essas adaptações 
- Dependemos dos softwares 
- Não temos tempo nem 
dinheiro para começar do zero. 
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Afinal, o que é SOA na prática? 
Uma abordagem de negócio para criar sistemas 
de TI que permitem ao negócio: 

- Melhor aproveitamento dos recursos existentes 
-  Criar novos recursos flexíveis 
- Facilitar alterações. 
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Estratégias de Guerra SOA 

Viabilizar comunicação TI / Executivos 

Reutilização do que já temos 

Inovação com Adaptabilidade 

Foco nos Serviços  

Gerentes de TI 
Gerentes de Negócio 

Tabelas 
Novas tecnologias 
Computadores mais poderosos 
Mais treinamento 
etc. 

Mais despesas? 
Mais "programas" ? 
Por que novos aplicativos se já gastamos 
uma fortuna nos que já temos? 
"Vamos ter que nos virar com o que 
temos." 
"Bom era no tempo do papel." 

Viabilizar comunicação  

Reutilização do que já temos. Reutilização do que já temos. 
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Inovação com Adaptabilidade Inovação com Adaptabilidade 

Estratégias de Guerra SOA 

Viabilizar comunicação TI / Executivos 

Reutilização do que já temos 

Inovação com Adaptabilidade 

Foco nos Serviços  

Foco no Serviço 
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Inovação Orientada a Notas Se o foco é no serviço, tudo pode mudar. 

Aprofundando Reutilização e Serviço 

Chão de Fábrica 

RH 

Portaria 

Estoque 

Vendas 

Recuperação 
de Crédito 

Jurídico 

CEO 

TI 

Almoxarifado 
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V ou F 

• SOA serve para acoplar aplicações de negócio. 

• SOA é uma arquitetura de componentes em caixa-preta. 

• SOA apresenta componentes fracamente acoplados. 

• Componentes SOA são orquestrados para se conectarem através de 
processos de negócio, para oferecerem um nível de serviço bem 
definido. 

• Se a empresa tem um Web Service  aplica SOA. 

Primeiros Passos da Jornada 

- TI e Gerentes, unidos, criarão um mapa de 
processos de negócio em cada área do negócio. 

- TI vai transformar implementações-chaves em 
serviços reutilizáveis de negócio. 

- TI começar a substituir serviços redundantes de 
velhos softwares por esses novos serviços 
reutilizáveis. 

- TI aplicará Padrões para conectar esses recursos 
de software. 

Definindo uma Arquitetura 

Banco de  
Dados 

Servidor 
 Banco de  

Dados 

Internet 
App de 
Negócio 

Web 
Service Navegador 

Check 
Crédito 

Web 
Service 
Cartão 

Web Service é qualquer parte de 
um software que usa interface 
Web padrão para se comunicar 
com outro software contendo 
interfaces de Web Service. 
Como isso é possível??? 
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A Nova Linguagem Babel 
Padrões Web Service 

WSDL 

XML SOAP 

WSDL 

XML 

SOAP 
XDL UDDI 

Brinquedinhos
 novos XML – Extensible Markup Language 

Markup
 Language 
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XML e XSD 

A BSTART_DATE=11/10/2010 

Vou te mandar o 
START_DATE Que diaxo é 

START_DATE? 

XSD - XML Schema Definition 

Simple Object 
Access Protocol 

4 componentes • Envelope 
• Falha 
• Cabeçalho 
• Corpo 

WSDL – Web Service
 Definition Language 

- Linguagem baseada XML 
-  Informa quais métodos ou operações disponíveis 
-  Explica como “chamá-los” 
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Páginas Brancas – dados para contacto de quem oferece o serviço.   

Páginas Amarelas – descreve os serviços e endereços. 

Páginas Verdes – descreve detalhes técnicos (parâmetros, retornos, etc) 

Universal Description, 
Discovery and Integration 

♪ Web 
Service 

WSDL WSDL 

Simple Object 
Access Protocol 

Web  
Service 
Definition 
Language 

Segurança em UDDI 
•  Tipo de Disponibilidade – O serviço é  

–  Interno (localhost) 
–  externo 

•  Restrição de Uso – Quem pode ter acesso. 

•  Tipo de Visibilidade   
– Privado (ambiente controlado) 
– Semi-Privado (ambientes externos confiáveis, ex. filiais) 
– Público (aberto na web, ex. Nota fiscal Eletrônica) 

ws.apache.org/juddi 
is an open source Java implementation of the Universal Description, 
Discovery, and Integration (UDDI v3) specification for Web Services. 
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Uddibrowser.org 
Tela

 UDDI
 Browser 

uddi4j.sourceforge.net É muita coisa,
 não vai dar

 para fazer só! 
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SOA 
Bradesco 
Seguros 

Manual  
Web Service 

Bradesco 


