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RESUMO 

 

 

Buscando obter vantagens competitivas, as organizações estão reunindo esforços para 

definir e implantar estratégias voltadas à satisfação/retenção de seus clientes e, para tanto, 

torna-se de suma importância que seus produtos/serviços sejam divulgados pela Internet 

(e-Business/e-Commerce). 

Um dos problemas encontrados se refere à busca de informações dispersas em 

diferentes sistemas nas organizações, visto que o e-Business exige que estas estejam 

disponíveis de forma rápida e precisa. Portanto, as organizações necessitam integrar o seu 

ambiente interno para, posteriormente, partir para o e-Business com sucesso. 

Para realizar esta integração interna, surgiu outro problema, que é a necessidade de 

integrar sistemas desenvolvidos em ambientes tecnológicos diferentes. 

A Enterprise Application Integration (EAI) é uma possível solução aos problemas 

apresentados, visto que opera em quatro níveis e cada um deles possibilita realizar uma 

integração de forma diferente: nível de dados, interface de aplicação, métodos e interface do 

usuário. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Tendo em vista os desafios impostos pela realidade atual, as corporações sentem cada 

vez mais a necessidade de reduzir seus custos como forma de manterem-se competitivas 

frente ao alto grau de concorrência. 

Uma grande oportunidade para reduzir custos é construir relacionamentos duradouros 

com os clientes e colaboradores, através de sistemas integrados que fornecem informações 

precisas em tempo hábil, de forma a agregar valor ao produto/serviço oferecido. 

Dessa forma, se torna de suma importância que os executivos de TI utilizem os 

recursos da Internet (e-Business/e-Commerce) sem desperdiçar os milhões já investidos em 

tecnologia até o momento, integrando os ambientes de forma econômica e racional, surgindo 

então as seguintes questões: 

“É necessário que a empresa esteja com o seu ambiente interno integrado para poder 

partir para a Internet?”. 

 “Como integrar aplicações desenvolvidas em ambientes tecnológicos diferentes, de 

forma que não haja necessidade de refazer todo o trabalho já executado?”. 

A Enterprise Application Integration – EAI – surge como uma possível solução a estas 

questões. Através dela, as diversas aplicações espalhadas em uma organização podem se 

comunicar e trocar dados, quando for necessário, gerando informações em tempo hábil para 

tomadas de decisões. 

O objetivo desta monografia é estudar como funciona a EAI para analisar se ela pode 

trazer vantagem competitiva para as organizações, pois fazer com que aplicações de negócios 

da empresa possam comunicar-se além de suas fronteiras (parceiros, clientes e fornecedores) é 
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uma tarefa bastante complicada, ainda mais se suas aplicações não estiverem totalmente 

integradas internamente. 

Este trabalho pretende divulgar a EAI para os profissionais de TI que buscam soluções 

para integrar aplicações de forma eficiente, principalmente quando existe a necessidade de 

interagir com o mundo externo, através do e-Business, que se mantêm fora dos limites da 

nossa empresa. 

O método de abordagem do tema foi o hipotético-dedutivo, que se inicia pela 

percepção de um problema existente no mercado, acerca do qual formulamos hipóteses e, pelo 

processo de inferência dedutiva, chegamos à solução das questões propostas. 

A monografia está dividida em quatro capítulos. 

O primeiro capítulo aborda as estratégias de negócios como principal medida a ser 

tomada pelas organizações antes da implantação de qualquer tecnologia nova. 

O segundo capítulo mostra a evolução da TI e sua contribuição no plano interno, como 

o “achatamento” da estrutura organizacional, e no plano externo, como a interação da 

organização com seus fornecedores, distribuidores, clientes e empresas parceiras através do e-

Business, que, por sua vez, exige a comunicação dos diversos sistemas espalhados pela 

organização. 

O terceiro capítulo versa sobre a EAI e seus quatro níveis (de dados, de interface das 

aplicações, de métodos e de interface do usuário), mostrando, desta forma, como a EAI 

realiza a integração de aplicações em diferentes ambientes tecnológicos. 

O quarto capítulo cita um caso real de implementação e aspectos a serem observados 

na escolha da melhor solução de EAI. 
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1. ESTRATÉGIAS DE NEGÓCIOS 

 

 

As estratégias de negócios apresentadas neste capítulo visam esclarecer que qualquer 

medida tecnológica (por exemplo: EAI) deve ser implementada somente após definição das 

estratégias de negócios da organização. 

Citamos o Balanced Scorecard por ser um sistema de gestão estratégica para 

administrar a estratégia a longo prazo e estar muito difundido atualmente nas organizações. 

 

“Uma organização empresarial pode adotar diferentes posturas 
diante da irreversibilidade das mudanças em curso no ambiente de 
negócios, podendo ser simplesmente reativa, ou optar por uma 
transformação proativa liderada pelo seu executivo principal” 
(COSTA, 1995:51). 

 

A transformação empresarial inicia-se no processo cognitivo de formulação da visão 

executiva do cenário futuro onde o negócio ocorrerá, e termina quando este cenário torna-se 

realidade (COSTA, 1995). 

Dessa forma, para que uma empresa possa partir para a Internet, deve antes definir 

suas estratégias de negócios. 

Entre o ponto de partida e o ponto de chegada, existem várias fases que devem seguir-

se de forma estruturada, que engloba definição de estratégias, processos e operações, 

utilizando TI e sistemas como suporte. 

Segundo COSTA (1995), existem pelo menos três níveis hierárquicos dentro de uma 

organização contemporânea onde é possível definir a presença de uma estratégia. 

�  Nível da corporação, ao qual se associa uma estratégia corporativa: Neste nível, a 

corporação deve ser observada como um todo, ou seja, a estratégia corporativa adotada deve 
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tratar dos mecanismos de interação entre as várias unidades de negócios então definidas. A 

estratégia corporativa define as áreas de negócio das quais a corporação irá participar, além de 

organizar e alocar os recursos corporativos em cada um dos negócios ao longo do tempo. 

� Nível das unidades de negócio, ao qual se associa uma estratégia competitiva: As 

unidades de negócio são organizações semi-autônomas que atuam em uma ou mais áreas de 

negócios. Uma unidade de negócio pode ser, por exemplo, o banco de um conglomerado, ou 

pode ser uma das empresas industriais da corporação. A estratégia competitiva deve ser 

individual para cada unidade de negócio. 

� Nível das áreas funcionais, ao qual se associa uma estratégia funcional: As áreas 

funcionais da organização são os setores de produção, marketing, finanças, recursos humanos, 

produtos, entre outros. As estratégias funcionais são responsáveis pelas políticas de operação 

e pelo desenvolvimento das diversas áreas funcionais. 

 

 

1.1. Balanced Scorecard 

 

O Balanced Scorecard (BSC) conta a história da estratégia e permite que as unidades 

de negócio vinculem seus objetivos financeiros à estratégia corporativa (KAPLAN, 1997).  

Começa pelos objetivos financeiros de longo prazo e relaciona-os depois à seqüência 

de ações que precisam ser tomadas em relação aos processos financeiros, clientes, de 

processos internos e, por fim, de funcionários e sistemas, a fim de que, a longo prazo, seja 

produzido o desempenho econômico desejado. 
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Dessa forma, o BSC, segundo KAPLAN (1997), mede o desempenho organizacional 

sob quatro perspectivas: 

� Financeira; 

� Do cliente; 

� Dos processos internos da empresa; 

� De aprendizado e crescimento. 

 

Na grande maioria das organizações, temas financeiros como aumento de receita, 

melhoria dos custos e da produtividade, incremento da utilização dos ativos e redução dos 

riscos servem de base para integrar as quatro perspectivas do BSC (KAPLAN, 1997). 

 

“Hoje, as empresas competem em ambientes complexos; é 
fundamental que exista uma perfeita compreensão de suas metas e dos 
métodos para alcançá-las. O Balanced Scorecard traduz a missão e a 
estratégia das empresas num conjunto abrangente de medidas de 
desempenho que serve de base para um sistema de medição e gestão 
estratégica” (KAPLAN, 1997:2). 

 

O BSC permite que as empresas acompanhem o desempenho financeiro, monitorando, 

ao mesmo tempo, o progresso na construção de capacidades e na aquisição dos ativos 

intangíveis necessários para o crescimento futuro. 

 

a) Perspectiva Financeira 

 

Os objetivos financeiros servem de foco para os objetivos e medidas das outras 

perspectivas do BSC. Qualquer medida selecionada deve fazer parte de uma cadeia de 

relações de causa e efeito que culminam com a melhoria do desempenho financeiro. 
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“Os objetivos financeiros representam a meta de longo prazo da 
empresa: gerar retornos superiores a partir do capital investido na 
unidade de negócios. O uso do Balanced Scorecard não conflita com 
essa meta vital. Na realidade, o Balanced Scorecard permite tornar os 
objetivos financeiros explícitos, e ajustar os objetivos financeiros às 
unidades de negócios nas diferentes fases de seus ciclos de vida e 
crescimento” (KAPLAN, 1997:64-65). 

 

KAPLAN (1997:50) alerta que “os objetivos financeiros precisam desempenhar um 

papel duplo: definir o desempenho financeiro esperado da estratégia e servir de meta 

principal para os objetivos e medidas de todas as outras perspectivas do BSC”. 

No entanto, os objetivos financeiros podem diferir consideravelmente em cada fase do 

ciclo de vida de uma empresa. KAPLAN (1997) divide estas fases em: 

� Crescimento: Os objetivos se relacionam aos percentuais de crescimento da receita 

e de aumento de vendas para determinados mercados, grupos de clientes e regiões; 

� Sustentação: Os objetivos se relacionam à lucratividade, que pode ser expressa 

através de medidas relacionadas às receitas contábeis, como receita operacional e margem 

bruta. Essas medidas consideram o capital investido na unidade de negócio como uma 

contribuição externa e exigem dos executivos que maximizem a receita geral a partir do 

capital investido; 

� Colheita: O objetivo é colher os investimentos feitos nas duas fases anteriores, 

maximizando o fluxo de caixa operacional (antes da depreciação) e diminuindo a necessidade 

de capital de giro. 

Em suma, os objetivos financeiros para as empresas em cada uma dessas três fases são 

bastante diferentes; os objetivos financeiros na fase de crescimento enfatizarão o aumento das 

vendas; na fase de sustentação, os objetivos financeiros enfatizarão medidas financeiras 

tradicionais, como retorno sobre o capital empregado, receita operacional e margem bruta; e 

os objetivos financeiros para as empresas na fase de colheita enfatizarão o fluxo de caixa. 
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b) Perspectiva do Cliente 

 

Na perspectiva dos clientes do BSC, segundo KAPLAN (1997), as empresas 

identificam os segmentos de clientes e mercado nos quais desejam competir. Esses segmentos 

representam as fontes que irão produzir o componente de receita dos objetivos financeiros da 

empresa. 

A perspectiva dos clientes permite que as empresas alinhem suas medidas essenciais 

de resultados relacionadas aos clientes – satisfação, fidelidade, retenção, captação e 

lucratividade – com segmentos específicos de clientes e mercado. 

Além disso, permitem a clara identificação e avaliação das propostas de valor dirigidas 

a esses segmentos. As propostas de valor são os vetores, os indicadores de tendências, para as 

medidas essenciais de resultados na perspectiva dos clientes. 

 

Análise do Valor do Consumidor 

 

Na busca da vantagem competitiva, uma das principais providências a tomar é fazer a 

análise de valor do consumidor. O propósito desta análise é determinar os benefícios que os 

consumidores de um segmento de mercado-alvo desejam e como percebem o valor relativo 

das ofertas dos concorrentes. 

Segundo KOTLER (1998), as principais etapas da análise de valor do consumidor são 

as seguintes: 

� Identificar os principais atributos que os consumidores valorizam: Deve-se 

perguntar a eles quais as funções e níveis de desempenho que vêem ao escolher um produto e 

os vendedores. Eles mencionarão características/benefícios diferentes; 
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� Avaliar a importância quantitativa dos atributos diferentes: Deve-se perguntar aos 

consumidores para avaliar e classificar a importância de vários atributos. Se os consumidores 

divergirem muito em suas avaliações, devem ser agrupados em diferentes segmentos; 

� Avaliar os desempenhos da empresa e dos concorrentes em relação aos diferentes 

valores atribuídos pelos consumidores e, depois, compará-los com sua importância: Deve-se 

perguntar aos consumidores como eles vêem o desempenho da empresa e o dos concorrentes 

individuais em cada atributo. Idealmente, o desempenho da empresa deve ser classificado 

como alto nos atributos que os consumidores valorizam mais e como baixo nos atributos que 

valorizam menos; 

� Examinar como os consumidores de um segmento específico avaliam o 

desempenho da empresa em relação a determinado concorrente importante, em uma base 

atributo a atributo: A chave para obter-se vantagem competitiva é estudar cada segmento 

consumidor e examinar como a oferta da empresa se compara com a do principal concorrente. 

Se a oferta da empresa exceder a do concorrente em todos os atributos importantes, ela pode 

cobrar um preço maior e, desse modo, obter mais lucro ou cobrar o mesmo preço e conquistar 

maior participação de mercado; 

� Monitorar os valores atribuídos pelos consumidores no decorrer do tempo: Embora 

os valores atribuídos pelos consumidores sejam quase estáveis a curto prazo, há probabilidade 

de serem alterados com as mudanças tecnológicas e de características, à medida que os 

clientes vão enfrentando diferentes situações econômicas. A empresa deve, periodicamente, 

refazer seus estudos sobre os valores do consumidor e sobre as posições dos concorrentes, se 

deseja ser estrategicamente eficaz. 

Dessa forma, KOTLER (1998) conclui que uma empresa centrada no consumidor está 

em melhor posição para identificar novas oportunidades e para estabelecer uma estratégia que 

faça sentido a longo prazo. Ao monitorar as necessidades dos consumidores, ela pode decidir 
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que grupos de consumidores e de necessidades emergentes são mais importantes para serem 

atendidos, em função de seus recursos e objetivos. 

 

Satisfação do Consumidor 

 

Segundo KOTLER (1998:50), "satisfação é o nível de sentimento de uma pessoa, 

resultante da comparação do desempenho (ou resultado) de um produto em relação a suas 

expectativas". 

Assim, o nível de satisfação é uma função da diferença entre o desempenho percebido 

e as expectativas. Se o desempenho ficar longe das expectativas, ele estará insatisfeito. Se o 

desempenho atender as expectativas, estará satisfeito. Se o desempenho exceder as 

expectativas, o consumidor estará altamente satisfeito, gratificado ou encantado. 

No entanto, as expectativas dos consumidores são formadas por experiências de 

compra, recomendações de amigos e colegas e informações e promessas de vendedores e 

concorrentes. Se as empresas criarem expectativas de compra muito altas, provavelmente o 

comprador ficará desapontado. Por outro lado, se a empresa cria expectativas muito baixas, 

não atrairá compradores suficientes, apesar de satisfazer aqueles que comprarem. 

Para as empresas centradas nos consumidores, “a satisfação é tanto uma meta como 

uma ferramenta de marketing. As empresas que atingem altas taxas de satisfação dos 

consumidores garantem que seus mercados-alvo a conhecem” (KOTLER, 1998:50-51). 

 

Retenção de Consumidores 

 

No passado, muitas empresas acreditavam que os consumidores estavam garantidos. 

Eles não tinham muitos fornecedores alternativos e eram muito deficientes em termos de 
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qualidade e serviços ou o mercado crescia tão rápido que as empresas não estavam 

preocupadas em satisfazê-los plenamente. 

 

“Uma empresa podia perder 100 consumidores por semana, 
conquistar outros 100 e ainda considerar suas vendas satisfatórias. 
Entretanto, esta é a condição para se manter uma movimentação de 
consumidores, que envolve um custo mais alto do que se a empresa 
mantivesse todos os 100 consumidores e conquistasse outros novos. É 
como uma empresa praticando uma teoria de administração da ‘tina 
furada’, isto é, sempre existirão consumidores suficientes para 
substituir aqueles que se retiram” (KOTLER, 1998:55). 

 

Ao contrário de antigamente, as empresas de hoje estão esforçando-se para reter seus 

consumidores, pois, segundo KOTLER (1998:56), “o custo de atrair novos consumidores 

pode ser cinco vezes o custo de manter um consumidor atual feliz”. 

Em vista disso, as empresas não estão apenas procurando melhorar suas relações com 

seus parceiros na rede de suprimentos. Hoje, elas estão pretendendo desenvolver confiança e 

lealdade mais fortes junto a seus consumidores finais. 

 

c) Perspectiva dos Processos Internos da Empresa 

 

Na perspectiva dos processos internos, os executivos identificam os processos críticos 

em que devem buscar a excelência, a fim de atender aos objetivos dos acionistas e de 

segmentos específicos de clientes. 

KAPLAN (1997:99) afirma que as metas devem ser de “superar o desempenho dos 

concorrentes em todos os processos de negócios, qualidade, tempo, produtividade e custo”, 

pois nem sempre a “concentração exclusiva em ganhos no tempo de ciclo, produtividade, 

qualidade e custo dos processos existentes” levam a vantagens competitivas. 
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Dessa forma, o BSC faz com que os requisitos de desempenho dos processos internos 

decorram das expectativas de participantes externos específicos. 

Segundo KAPLAN (1997:99), “essa análise seqüencial, de cima para baixo, costuma 

revelar processos de negócios inteiramente novos nos quais a empresa deverá buscar a 

excelência”. 

Em outras palavras, primeiramente a empresa deve identificar o desempenho dos 

principais concorrentes e, posteriormente, elaborar as metas de desempenho de seus processos 

críticos internos. 

 

d) Perspectiva de Aprendizado e Crescimento 

 

Os objetivos estabelecidos nas perspectivas financeiras, do cliente e dos processos 

internos revelam onde a empresa deve se destacar para obter um desempenho excepcional. Os 

objetivos da perspectiva de aprendizado e crescimento oferecem a infra-estrutura que 

possibilita a consecução de objetivos ambiciosos nas outras três perspectivas. 

 

“O BSC enfatiza a importância de investir no futuro, e não apenas em 
áreas tradicionais de investimento, como novos equipamentos e 
pesquisa e desenvolvimento de novos produtos” (KAPLAN, 
1997:132). 

 

Os vetores de aprendizado e crescimento provêm basicamente de três fontes: 

funcionários, sistemas e alinhamento organizacional. As estratégias para um desempenho de 

qualidade superior geralmente exigem investimentos significativos em pessoal, sistemas e 

processos que produzam as capacidades organizacionais necessárias. 

Em suma, a perspectiva financeira se refere ao retorno sobre o investimento e o valor 

econômico agregado; a do cliente se refere à satisfação, retenção, participação de mercado e 
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participação de conta; a perspectiva dos processos internos diz respeito à qualidade, tempo 

de resposta, custo e lançamentos de novos produtos; finalmente, a perspectiva de 

aprendizado e crescimento se refere à satisfação dos funcionários e disponibilidade dos 

sistemas de informação. 

No entanto, LONEFF (2002) enfatiza que o desafio é traduzir a estratégia em ação, 

alinhando a empresa em sua direção. 

 

“O problema da estratégia não está tanto em sua formulação, mas na 
habilidade de executá-la. Executar um planejamento estratégico é 
uma coisa difícil, porque você precisa tirá-lo do topo da organização 
e trazê-lo para o dia-a-dia. Para isso, é necessário traduzir a 
estratégia em termos operacionais, de modo que as pessoas possam 
entendê-la e comunicá-la para todos na organização. Isso não é fácil 
de fazer, não é algo trivial” (MANGELS,  in: LONEEFF, 2002:1). 

 

O BSC deve enfatizar fortemente os resultados, principalmente os financeiros, como o 

retorno sobre o capital empregado ou o valor econômico agregado. 

As empresas que consideram incorretamente os programas de melhoria como objetivo 

maior e não os associam a metas específicas no sentido de melhorar o desempenho para os 

clientes e, conseqüentemente, o desempenho financeiro, acabam se desiludindo com a falta de 

recompensas tangíveis de seus programas de mudança. 

A implantação do BSC permite que a empresa crie uma visão integrada e balanceada 

de seus desafios e objetivos estratégicos a serem alcançados a curto e a longo prazos, 

possibilitando maior eficiência e integração dos processos, que são fundamentalmente 

apoiados pelos sistemas, garantindo assim a continuidade do aprendizado e crescimento 

organizacional. 
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2. A INTERNET E A NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO 

 

 

Conforme exposto no capítulo anterior, para ampliar e manter mercados, as 

organizações necessitam também se preparar para as exigências dos clientes, através do 

desenvolvimento de estratégias para os determinados segmentos, principalmente analisando o 

valor do consumidor, medindo o seu nível de satisfação e esforçando-se para retê-lo. 

A principal exigência nos dias de hoje em relação aos clientes é a divulgação dos 

produtos/serviços das empresas pela internet, pois se um concorrente divulga seus produtos 

pela internet e a nossa empresa não, estamos ameaçados de perder uma boa fatia do mercado 

porque os clientes cada vez mais buscam rapidez, bom atendimento, preços e, atualmente, a 

comodidade de fazer compras, ou pelo menos fazer pesquisa, sem sair de casa. 

 

“Se, antes, o consumidor dependia do vendedor no ponto-de-venda ou 
no telemarketing, para obter as informações, agora depende de sua 
disposição de navegar e coletar os dados” (BRETZKE, 2000:67). 

 

A Internet possibilita que o internauta arquive ou imprima as informações, facilitando 

a comparação entre os produtos de seu interesse. 

A partir do momento em que uma organização define suas estratégias, as tecnologias e 

seus recursos devem ser compatíveis, modernos, econômicos, úteis e padronizados entre 

hardware e software e os aplicativos. Por exemplo, se uma organização constata que a Internet 

é importante para atingir seus objetivos, deve utilizar todos os benefícios proporcionados pela 

Tecnologia da Informação (TI) para dar suporte em suas estratégias em busca de vantagem 

competitiva. 

 



 20 

2.1. A Evolução da Tecnologia da Informação 

 

No passado, a estrutura organizacional da maioria das empresas tendia a ser vertical, 

sustentada por várias camadas gerenciais. Assim sendo, o fluxo de informações também 

seguia o mesmo modelo e, refletindo essa estrutura, os sistemas foram 

projetados/desenvolvidos para atender isoladamente a necessidade de cada setor, sem foco no 

cliente. 

Nos dias de hoje, como essa estrutura organizacional vertical e seus sistemas não mais 

atendem às demandas do mercado, existe a necessidade de mudanças nas empresas que ainda 

são adeptas a essa estrutura. 

Buscando atender as necessidades atuais do mercado (velocidade de informação, 

atendimento eficaz ao cliente, relacionamento com parceiros), os processos de negócios e 

fluxos de informações devem seguir uma linha horizontal, de forma que a comunicação 

interna seja rápida e precisa. 

Estas mudanças não são fáceis de serem realizadas, exigindo muito esforço e uma 

quebra de paradigmas na maneira de pensar e agir da empresa e de seus funcionários. 

 

“Uma grande dificuldade é mudar processos e métodos que estão 
arraigados nos âmagos das empresas. Processos de negócios, se não 
forem continuamente aprimorados e modernizados, tendem, com o 
tempo, à deterioração” (TAURION, 2002:1). 

 

O reflexo maior da implementação de novas tecnologias da informação (TI) é a 

possibilidade de redução dos níveis intermediários da pirâmide organizacional, “pois essas 

tecnologias encontram o caminho da informação pelo contato direto entre os níveis 

estratégico e operacional” (TACHIZAWA & SCAICO, 1997:195). 
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Porém, é necessário avaliar os diferentes caminhos que a organização irá trilhar a 

partir das tecnologias de informação, pois as decisões tecnológicas tomadas agora afetarão de 

modo significativo as opções de negócios da empresa daqui a três, cinco ou mais anos adiante. 

A Figura 1 ilustra o impacto da Tecnologia da Informação nos negócios, tanto no foco 

interno quanto no externo. 

 

Figura 1 – Evolução da Tecnologia da Informação (TI) 

 
Fonte: Neogrid, InterEnterprise Solutions. The e-Collaboration Company. 
Disponível em: <http://www.neogrid.com.br>. 

 

A utilização da TI nas organizações permite reorganizar o fluxo de informações, 

resultando em benefícios internos e externos à mesma. No plano interno, tem-se a ampliação 

da capacidade de processar informações e, portanto, ampliar o processo decisório; isso resulta 

em estruturas mais "achatadas" e configurações organizacionais enxutas e adaptáveis às 

mudanças ambientais. Já no plano externo, os recursos da TI possibilitam às organizações 

interagir com seus fornecedores, distribuidores, consumidores e entidades parceiras. 

1960        1970        1980        1990       2000       2010 
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pacto da TI nos negócios 

Fase 1: Automação, Controle 
de Custos e Eficiência 
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Eficiência nos Negócios 

Fase 4: Novos  
Modelos de Negócios 
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 Interno 

Foco 
 Externo 
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Como exemplo do foco externo, a Internet tem se revelado uma grande promessa 

enquanto um meio de troca de informações capaz de reduzir drasticamente os custos de 

intermediação de transações comerciais, pois é uma economia de gravidade zero, onde apenas 

circulam informações. 

 

 

2.2. e-Business 

 

Tanto em e-Business quanto em e-Commerce, o “e” significa substituir o papel, o 

trabalho humano e o telefone nas transações pessoais por intercâmbios via redes eletrônicas. 

O e-Business envolve processos internos como produção, administração de estoques, 

desenvolvimento de produtos, administração de riscos, finanças e desenvolvimento de 

estratégias. 

Depois de um período de aprendizado que penalizou alguns e trouxe benefícios para 

poucos, o consenso é que o B2B, a presença no mercado virtual, é uma questão estratégica e 

pode significar a sobrevivência ou a morte para uma empresa. Não apenas porque é uma 

complementação dos negócios, mas até mesmo porque representa a continuidade de um 

processo evolutivo das corporações. 

 

2.2.1. e-Commerce 

 

O e-Commerce (comércio eletrônico) cobre os processos pelos quais os consumidores, 

fornecedores e parceiros de negócios são atingidos, incluindo atividades como vendas, 

marketing, serviços ao consumidor e administração de programas de fidelidade. 
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É importante saber diferenciar e-Commerce de e-Business. Um e-Business não é, 

necessariamente, um e-Commerce, pois no e-Commerce existe uma atividade comercial 

(operação de venda − B2B e C2C) e o e-Business engloba outras operações como troca de 

informações com fornecedores (B2B) e empresas parceiras (B2X). Porém, um e-Commerce é, 

obrigatoriamente, um e-Business. 

 

“O e-Commerce permite que as empresas sejam mais eficientes e 
flexíveis em sua operações internas, aproximando-se mais de seus 
fornecedores, e atendam melhor as necessidades e expectativas de 
seus clientes. Ele possibilita a seleção dos melhores fornecedores 
independentemente de sua localização geográfica e a venda para um 
mercado global” (DAHAB, 2002:3). 

 

Um exemplo de B2B é uma empresa que usa a Internet para interagir com os seus 

fornecedores, fazendo pedidos, recebendo faturas e realizando pagamentos. Exemplos de B2C 

são as inúmeras “lojas virtuais” que existem atualmente na Internet vendendo desde flores e 

discos a eletrodomésticos e carros. 

DAHAB (2002) enfatiza que as organizações estão “achatando” estruturas 

hierárquicas antigas e retirando as barreiras entre os setores da empresa, estreitando, desta 

forma, os laços da empresa com seus consumidores e fornecedores. 

Essa mudança na estrutura organizacional é a principal contribuição da TI atualmente, 

pois agiliza o fluxo de informações para melhor interagir com clientes, fornecedores e 

parceiros. 

Numa empresa típica, encontraremos diversos tipos de processos, que são 

fundamentalmente apoiados por inúmeras aplicações, que na maioria das vezes não se 

comunicam,  gerando, por exemplo, retralho, e como o e-Business exige que esses processos 

sejam mais ágeis, surgiu a necessidade de integração dessas diversas aplicações (Figura 2). 
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Figura 2 – Os Desafios da Integração 

 
Fonte: Neogrid, InterEnterprise Solutions. The e-Collaboration Company. 
Disponível em: <http://www.neogrid.com.br>. 

 

A Figura 2 mostra claramente a importância que o administrador de TI deve dar à 

elaboração de uma estratégia de integração de aplicações internas para, posteriormente, partir 

para o B2B e B2C. 

 

“Qualquer empresa que busca a internet para entrar no e-Business se 
depara com o trabalho de integrar aplicações de front-end com 
sistemas de backoffice para alcançar uma arquitetura de comércio 
eletrônico. Para tanto, a empresa tem de sair dos limites do seu 
firewall para se interligar com parceiros, fornecedores e clientes. O 
primeiro passo para alcançar esse objetivo é escolher a opção de 
integração que melhor se encaixe às necessidades do negócio” 
(MESQUITA, 2002:30). 

 

A integração de aplicativos reduz custos e automatiza os processos internos de 

negócios. Associando-se a tecnologia de integração com a Internet, pode-se conquistar uma 
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vantagem competitiva ainda maior ao fornecer serviços destinados a aumentar a lealdade dos 

clientes e dos parceiros e aumentar a produtividade. 

Em vista disso, tornou-se de suma importância para as empresas utilizar todas as 

informações disponíveis em seus sistemas (ERP, CRM e outras aplicações) ao mesmo tempo, 

surgindo um problema que precisa ser solucionado, principalmente, com rapidez: buscar 

informações que estão dispersas em ambientes tecnológicos diferentes. 

As pressões da concorrência normalmente levam à inovação na área de tecnologia e 

negócios. E em nenhuma outra área isso é mais evidente que nas estratégias de integração de 

aplicativos a que as companhias estão se dedicando: a colaboração com clientes é a força 

motriz dos principais e mais avançados projetos de integração. 

A Enterprise Application Integration – EAI – surge como uma possível solução ao 

problema que mais afeta as empresas no que se refere à busca de informações dispersas em 

diferentes ambientes tecnológicos. 

No próximo capítulo é detalhado como a EAI interage com os sistemas já existentes na 

empresa e como é possível integrar novas aplicações. 
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3. ENTERPRISE APPLICATION INTEGRATION – EAI 

 

 

3.1. Como Surgiu a EAI 

 

No passado, apesar de utilizar todos os recursos da TI, muitas organizações 

construíram aplicações baseadas na tecnologia mais nova que o mercado dispunha até então 

sem planejar o modo como estas aplicações iriam compartilhar informações com as 

aplicações já existentes ou futuras. 

O resultado disto é que, atualmente, a grande maioria das corporações utiliza diversas 

gerações de aplicações, cada uma operando individualmente com seu próprio 

desenvolvimento e base de dados, resultando, assim, num ambiente heterogêneo. 

Estas aplicações, novas e antigas, são todas que fornecem algum valor para a empresa, 

mas seu valor é diminuído se forem incapazes de se comunicar. 

Para superar este problema, que mais afeta as corporações, veio um grande número de 

tecnologias e de métodos, mas nada pareceu ser uma solução perfeita que considerasse a 

complexidade associada com estas aplicações. 

Assim, a maioria das empresas utiliza vários sistemas e a integração desses sistemas é 

sempre de difícil solução. 

A tecnologia tradicional do middleware amarra aplicações ponto-a-ponto, ou seja, uma 

aplicação fica ligada a várias outras. Por exemplo, se você integrou com sucesso a aplicação 

A com a aplicação B e gostaria de incluir as aplicações C e D, você terá que criar uma 

conexão entre cada aplicação envolvida. 

Para integrar a aplicação A com a aplicação B, é necessário fazer alterações na 

aplicação A e na aplicação B. Para integrar também a aplicação C, é necessário fazer 
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alterações na aplicação C e alterar novamente as aplicações A e B e assim sucessivamente 

com todas as novas aplicações que forem sendo incorporadas posteriormente. 

A Figura 3 demonstra a complexidade existente na integração de aplicações “ponto-a-

ponto”. 

 

Figura 3 – Ponto-a-Ponto 

 
Fonte: LINTHICUM, D.S. EAI without the hype. 
Disponível em: <http://archive.devx.com/upload/free/features/entdev/1999/07jul99/dl0799/dl0799.asp>. 

 

O middleware tradicional foi a melhor solução encontrada até então pelas corporações 

na integração de suas aplicações (Figura 3). No entanto, “esta solução é absurda”, segundo 
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LINTHICUM (2000:8), pois o custo da integração entre as aplicações pode tornar-se mais 

caro do que o total de todas as aplicações. 

Para solucionar este problema, as corporações buscaram alternativas que 

minimizassem custos e que fossem mais eficientes, surgindo então a EAI. 

EAI é uma combinação de tecnologias que permitem organizar processos de negócios 

de uma organização, visando o compartilhamento de dados e processos através da integração 

de suas aplicações. 

A necessidade das empresas é de compartilhar dados e processos sem ter que fazer 

mudanças nas aplicações e nas estruturas de dados. 

A EAI veio como uma solução para que os profissionais de TI da empresa ajustem 

corretamente a integração entre as aplicações. A EAI transformou-se num conjunto de 

tecnologias recentemente refinadas, tais como middlewares e message brokers da mensagem 

que permitem que os usuários amarrem os sistemas da empresa num código comum. 

Através da EAI, as corporações podem minimizar os riscos de insucesso e 

complexidade por possuir agentes que viabilizam a troca de mensagens, podendo também 

adequar seus formatos, sem, contudo, exigir longas horas de programação. Porém, é 

importante salientar que a figura de um administrador desse novo ambiente é fundamental, 

pois integrar dados e processos representa manter padrões e controle eficazes. 

Também é possível preservar os ambientes e aplicações existentes, sem a necessidade 

de fazer modificações e reestruturar ou reescrever os sistemas. 

Além disso, a EAI é bastante flexível por fornecer vários tipos de comunicação. 

Somente através dessa integração interna na organização, conforme Figura 4, será 

possível realizar a integração externa por meio do e-Business com sucesso porque a EAI é um 

valor agregado para os sistemas que estão rodando separadamente. 
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Figura 4 – Arquitetura Tradicional de EAI (“hub-and-spoke”) 

 
Fonte: LINTHICUM. Making EAI Scale. Architectural Lessons. 
Disponível em: <http://www.intelligenteai.com/feature/010416/linthicum.shtml> 

 

No modelo “hub-and-spoke”, o sistema centralizado controla o estado de todos os 

processos. Como vantagens, temos um ponto de controle bem definido e facilidade de 

administração. 

Outra vantagem seria a diminuição da quantidade de integrações entre sistemas. Para 

calcular a quantidade de integrações ponto-a-ponto de “n” sistemas, pode-se utilizar a 

seguinte fórmula: (n*(n-1))/2 integrações. Se utilizarmos EAI, a quantidade de integrações é 

igual ao número de sistemas a serem integrados (“n”). 

Como desvantagem deste modelo, citamos o ponto de falha único, pois todas as 

integrações passam através do hub, este funciona como o message broker que controla todas 

as comunicações, transformações e integração de processos. 

Existem várias maneiras de resolver um problema de EAI, pois para cada tipo de 

aplicação requer-se uma solução diferente. 
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A EAI opera em quatro níveis, conforme Figura 5: 

• Nível dos dados; 

• Nível de interface das aplicações; 

• Nível de métodos; 

• Nível de interface do usuário. 

 

Figura 5 – Níveis de EAI 

 
Fonte: LINTHICUM, D.S. A Roadmap to EAI. Disponível em: 
<http://www.dci.com/brochure/eaicbos/davidwhitepaper.htm>. 

 

 

3.3.1. Nível de Dados 

 

O nível dos dados de EAI é o processo, as técnicas e tecnologias que permitem mover 

e transportar dados entre diferentes fontes e destinos e, eventualmente, tratar os dados fazendo 

as atualizações necessárias mantendo-se a integridade (replicação, por exemplo). Isto inclui a 

transformação e aplicação lógica dos dados de negócio que podem ser extraídos ou lidos 

(CHAVES, 2001:1). 
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Este nível é utilizado quando a empresa não tem acesso ao código-fonte da aplicação 

que pretende integrar às outras aplicações. 

 

Exemplo 

 

Vamos dizer que uma companhia que manufatura fiação de cobre gostaria de integrar 

o sistema de controle de inventário (em ambiente client/server usando PowerBuilder e Oracle) 

ao sistema do Planejamento de Recurso da Empresa (ERP) usando uma aplicação proprietária 

e a base de dados relacional Informix. 

Mudar a aplicação proprietária de ERP para ligar sua lógica com o sistema de controle 

de inventário não é uma opção (porque não há nenhum acesso ao código-fonte da aplicação de 

ERP), então a companhia gostaria de resolver este problema usando o nível de dados EAI. 

A fim mover informações da base de dados do Oracle para Informix, o arquiteto de 

EAI necessita primeiramente compreender o metadado de cada base de dados a fim de 

selecionar as informações que se moverão de uma base de dados para a seguinte. 

Em nosso exemplo, vamos supor que somente os dados das vendas devem se mover de 

uma base de dados para a outra. Quando uma venda é gravada no sistema de ERP, criando um 

evento, a informação nova é copiada sobre o sistema de controle de inventário pela ordem de 

realização das operações. 

Uma outra decisão a ser feita envolve a freqüência do movimento de dados. Vamos 

supor que o tempo real é uma exigência para este domínio do problema. O evento a ser 

capturado deve também ser definido a fim de sinalizar quando os dados necessitam ser 

copiados, como um incremento específico por tempo (ex.: cada 5 segundos) ou quando um 

estado mudar (ex.: quando ocorre um update a uma tabela). 
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Há muitas tecnologias e técnicas para mover os dados de uma base de dados para a 

seguinte, incluindo o software de replicação da base de dados, os message brokers, entre 

outros; cada um vem com suas próprias vantagens e desvantagens. 

Para o nosso exemplo, iremos utilizar a solução de replicação e integração da base de 

dados, ou a parte do software de EAI que funciona entre as bases de dados que pode extrair a 

informação fora de uma base de dados, no caso o software acessa a base de dados de 

Informix, reformata os dados (inclusive os índices) se necessário, e atualiza a base de dados 

do Oracle. 

Uma vez que o software de replicação da base de dados está posicionado na middle-

tier (camada intermediária), a informação está extraída, reformatada, e atualizada da base de 

dados Oracle à base de dados Informix, e vice-versa, conforme Figura 6. 

 

Figura 6 – Nível de Dados EAI 

 
Fonte: LINTHICUM, D.S. How to free your information. 
Disponível em: 
<http://eai.ebizq.net/enterprise_integration/linthicum_2.html>. 

 

Os dados são replicados entre as duas bases de dados quando um update ocorre em 

uma ou outra extremidade à tabela correspondente das vendas. Usando esta aproximação 
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simples, a lógica da aplicação é contorneada, com os dados que movem-se entre as bases de 

dados no nível de dados. 

A desvantagem de utilizar este nível é que a replicação (nível de dados) exige maior 

capacidade de armazenamento de hardware e as pessoas envolvidas na integração devem, 

obrigatoriamente, conhecer detalhadamente todos os dados e processos relacionados aos 

sistemas a serem integrados, mesmo sem possuir o código-fonte. 

 

3.3.2. Nível de Interface de Aplicação 

 

O nível de interface de aplicação refere-se à utilização das interfaces das aplicações e 

dos pacotes de sistemas. Utilizando-se as interfaces, os desenvolvedores podem empacotar 

muitas aplicações, permitindo o compartilhamento lógico e de informação. As únicas 

limitações resumem-se às características técnicas e funções destas interfaces. Exemplos deste 

tipo de EAI podem ser aplicados aos pacotes de aplicações tais como SAP, Peoplesoft e Baan. 

Para integrarmos os sistemas pela empresa, precisamos utilizar estas interfaces para 

acessarmos tanto os dados quanto os processos, extraindo informação, substituindo, 

colocando no formato adequado para a aplicação destino e transmitindo. Diversas tecnologias 

podem fazer isto (CHAVES, 2001:2). 

O nível de interface de aplicação EAI é utilizado quando não se tem acesso ao 

código-fonte da aplicação e também não se tem acesso à base de dados, portanto não é viável 

utilizar o nível de dados. 
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Exemplo 

 

Uma companhia mantém dois sistemas: um sistema de ERP (que apenas foi 

configurado e instalado) e um sistema feito sob encomenda de COBOL (que funciona há anos 

num cenário não atípico). Cada sistema existe em seu próprio processador, conectado pela 

rede incorporada. 

A relação a nível de dados EAI não poderá ser utilizada devido à complexidade das 

bases de dados e do emperramento da lógica. Assim, a fim de integrar as aplicações antigas e 

novas, o ponto natural da integração deve ser interface de aplicação. 

Felizmente, o vendedor de ERP compreende a necessidade de integrar seus processos 

e dados do negócio com o mundo exterior e fornece um API para alcançar ambos. O API 

trabalha dentro dos ambientes de C++, de C, e de Java, com as bibliotecas que dirigem o API 

e pode ser obtido através de download do Web site da companhia. 

Por exemplo, uma aplicação de C com as bibliotecas apropriadas do API que existem, 

a função 

GetInvoiceInformation(“12345”);  

produziria:  

John Smith 

Rua De 222 Canos principais 

Samlltown, VA 88888 

Número De Invoice: 12345 

001 Tijolos Vermelhos 1000. 50 500. 00 

A informação que retorna da chamada do API é gerada invocando um API e passando 

um parâmetro como argumento. Esta informação teria que ser colocada em uma disposição ou 

em uma outra posição na memória (dentro do programa de aplicação) para processar. Deste 
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ponto, nós podemos colocar esta informação dentro de uma camada do middleware, tal como 

um message broker, para a transmissão a outros sistemas, conforme Figura 7. 

 

Figura 7 – Middleware como um Ponto de Integração 

 
Fonte: LINTHICUM, D.S. How to free your information. 
Disponível em: 
<http://eai.ebizq.net/enterprise_integration/linthicum_4.html>. 

 

É importante observar que a base de dados própria não esteve alcançada diretamente, e 

os dados são limitados a uma entidade de negócio – a saber um parâmetro. Usando esta 

mesma relação, nós podemos também buscar a informação do cliente: 

GetCustomerInformation(“cust_no”);  

ou informação do inventário:  

QuantityAvailable(“product_no”);  

No lado de COBOL, o colaborador e o arquiteto da aplicação não construíram um API 

para alcançar os processos encapsulados do negócio. Conseqüentemente, a aplicação deve ser 

remodelada e reconstruída para produzir um API a fim de que os processos da aplicação de 

COBOL possam se comunicar com os processos da aplicação remota de ERP. 

Devido aos custos do desenvolvimento e testes, construir relações em aplicações 

existentes é geralmente muito caro. Outras opções devem empregar o nível de interface do 
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usuário EAI, onde a interface de usuário (telas) é o ponto da integração. Estas execuções 

geralmente não requerem o redesenvolvimento da aplicação. O nível de métodos EAI é uma 

opção também. Mas, da mesma forma, nós teremos que reconstruir a aplicação para suportar 

essa aproximação. Suponha, para nosso exemplo aqui, que o nível de interface da aplicação 

EAI da aplicação é a melhor solução. 

Uma vez que a interface é construída na aplicação de COBOL, é necessário escolher o 

middleware correto para ligar à API do ERP, em um lado, e à aplicação API do COBOL feita 

sob encomenda, no outro. Isto permite que o colaborador de EAI extraia a informação do 

negócio (ex.: a informação de crédito) fora de uma aplicação e coloque-a em outra. O 

middleware que trabalharia neste cenário pode incluir message brokers e os servidores da 

aplicação. 

As relações neste exemplo, ao contrário do nível de dados, podem fornecer o acesso 

aos dados e aos processos do negócio. Estes são os motivos pelos quais empregam-se o nível 

de interface da aplicação EAI. Entretanto, o tipo de informação do negócio acessível é 

limitado pelas características e pelas funções da interface. 

 

3.3.3. Nível de Métodos 

 

O nível de métodos EAI é o compartilhamento de lógica de negócios. Por exemplo, o 

método de atualização do registro de um consumidor pode ser acessado a partir de um enorme 

número de aplicações e as aplicações podem se utilizar de outros métodos sem precisarmos 

reescrever um método em cada aplicação. O mecanismo de compartilhamento de métodos 

pelas aplicações inclui objetos distribuídos, servidores de aplicação, monitores de transação 

ou uma aplicação única que combina a ação de outras duas (CHAVES, 2001:2). 
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Ao contrário de outros níveis de EAI, há poucas escolhas para reconstruir as 

aplicações de modo que suportem o nível de métodos EAI. Para tanto, nós temos duas opções 

utilizando este nível. Primeiramente, nós podemos mover grande parte da lógica do negócio 

para um servidor compartilhado, tal como um servidor de aplicação. Em segundo, nós 

podemos reconstruir cada aplicação usando um mecanismo método-compartilhado, tal como a 

tecnologia de objetos distribuídos, criar uma aplicação firmemente acoplada que permita 

facilmente o acesso cruzado de métodos. 

 

Objetos Distribuídos 

 

Um objeto é essencialmente um componente com inteligência que opera entre 

sistemas operacionais heterogêneos, desenvolvido em várias linguagens de programação. Na 

área de desenvolvimento de sistemas, o conceito de objetos está alterando totalmente a 

arquitetura, desenvolvimento, empacotamento, distribuição e manutenção de software.  

Então, qual a diferença entre um objeto clássico e um objeto distribuído? Um objeto 

clássico possui propriedades e métodos e é gerado através de uma linguagem de programação 

como Delphi, C++, VB, entre outras. 

Esses objetos fornecem reusabilidade de código através de herança, encapsulamento e 

polimorfismo, propriedades fundamentais da teoria orientada a objetos. Contudo, esses 

objetos só vivem dentro de um programa; apenas o compilador que os criou conhece a sua 

existência. O mundo externo os desconhece e não tem formas de acessá-los. Um objeto 

distribuído também é uma classe que pode disponibilizar tanto suas propriedades quanto seus 

métodos, mas a linguagem e o compilador usados para criar objetos distribuídos são 

totalmente transparentes para a implementação desses. Esses objetos têm uma interface 

definida onde os compiladores geram um código a mais para serem acessados por outros 
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objetos de forma totalmente transparente, isto é, o invocador desconhece o local do objeto 

invocado, o sistema operacional que esse executa, podendo estar fisicamente na mesma 

máquina (processo) ou em alguma máquina remota (PIMENTEL, 2002). 

 

Figura 8 – Objetos Distribuídos 

 
Fonte: LINTHICUM, D.S. How to free your information. EAI and 
distributed objects. Disponível em: 
<http://eai.ebizq.net/enterprise_integration/linthicum_7.html>. 

 

Um dos fatores críticos para a implementação de um sistema com componentes 

distribuídos é a transparência da sua localização física, podendo operar num processador 

local, num processo diferente ou num processador remoto. Porém, um componente não pode 

operar no vácuo, e por isso precisa de uma base denominada "barramento" de objetos 

distribuídos (ORB - Object Request Broker). Esse barramento oferece serviços que permitem 

a interligação entre os diversos componentes nas diferentes plataformas. É necessário utilizar 

esse serviço porque a interação entre componentes é requisito básico para a construção de 

uma aplicação de negócio. Os componentes estão sempre adicionando novos serviços, que são 

herdados durante sua compilação ou execução e alcançam altos níveis de colaboração entre si.  
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Nos dias de hoje, existem na indústria dois grandes padrões para desenvolvimento de 

objetos distribuídos que separam a interface de um objeto de sua implementação: DCOM 

(Distributed Component Object Model) e CORBA (Common Object Request Broker 

Architecture). 

Os fatores para uma comparação entre DCOM e CORBA são suporte para plataforma 

e linguagem, custo e integração. 

Com relação à integração é importante a construção de "pontes" entre CORBA e 

DCOM, que permitirá distribuir objetos entre servidores e estações na Internet/intranet. Os 

mapeamentos entre COM e CORBA foram definidos de tal forma que objetos COM podem 

invocar objetos CORBA e objetos CORBA invocam objetos COM. 

  

Exemplo 

 

Um exemplo do nível de métodos EAI é o emperramento simples de duas mais 

aplicações, a fim integrar processos e dados do negócio. Vamos dizer que duas aplicações 

existem dentro de uma empresa. Uma aplicação é um C++ (rodando em uma máquina de 

Linux). A outra é uma aplicação client/server (escrita em Java para front-end, com Sybase 

servindo como a base de dados back-end). 

É intenção do arquiteto de EAI criar uma aplicação composta usando técnicas e 

tecnologia do nível de métodos EAI. Para o exemplo, as aplicações necessitam ser acopladas 

firmemente a fim compartilhar da lógica comum do negócio, assim como para expor a lógica 

do negócio de ambas as aplicações a outras aplicações para uso futuro. 

Se nós nos decidirmos optar pela tecnologia de objetos distribuídos, nós temos que 

envolver a lógica da aplicação encapsulada dentro de ambas as aplicações usando uma 

tecnologia distribuída do objeto, tal como CORBA (Common Object Request Broker 
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Architecture) ou DCOM (Distributed Component Object Model), de modo que haja um 

mecanismo comum aos métodos remotamente. Isto significa reescrever as aplicações e então 

testá-las. Felizmente, há ferramentas para cada ambiente para envolver cada aplicação, 

recriando as aplicações como os sistemas verdadeiramente distribuídos capazes de 

compartilhar métodos e dados. 

Apesar das ferramentas disponíveis, o processo é trabalhoso. Para o exemplo, se 

ambas as aplicações necessitarem adicionar um cliente novo a seus sistemas, podem invocar 

métodos diferentes. Para o exemplo: 

Add_Cust();  

no sistema de Linux/C++, e 

AddNewCustomer();  

no client/server.  

Dentro do contexto do nível de métodos EAI, nós poderíamos expor cada método 

usando um objeto distribuído padrão ou uma solução da programação feita sob encomenda. 

Em conseqüência, nós poderíamos ligar os métodos ou invocar um ou o outro. Uma vez que 

os métodos são limitados, as aplicações movem-se para um estado acoplado onde os métodos 

e os dados sejam compartilhados facilmente dentro de ambos os domínios, resolvendo o 

problema de EAI. 

 

3.3.4. Nível de Interface do Usuário 

 

No nível de interface de usuário EAI, os desenvolvedores possibilitam um ponto 

comum de integração para os usuários. A interface gráfica para o usuário (o ambiente visual) 
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é o melhor exemplo para este tipo de EAI. Aplicações que funcionam no ambiente de 

mainframe podem ser exibidas de forma visual ao usuário (CHAVES, 2001:2). 

A fim de executar o nível de interface de usuário EAI, é necessário compreender a 

aplicação. Isto requer a compreensão do armazenamento de dados, a lógica da aplicação e, o 

mais importante, como a informação é apresentada na interface de usuário. Para compreender 

como os elementos de dados são representados na tela, é necessário compreendê-los dentro da 

aplicação. Ao contrário de outros níveis de EAI, a informação apresentada na interface de 

usuário não pode mapear a base de dados. A maioria dos campos na tela, tal como os campos 

calculados (ex: um total da ordem), é criada pela lógica da aplicação e não vem diretamente 

da base de dados. Neste caso, é evidente que uma compreensão da lógica da aplicação é 

também desejável. Isto requer a leitura da documentação de modo que os mecanismos da 

aplicação, bem como a lógica, possam ser compreendidos. Infelizmente, como em outros 

contextos, as aplicações não são sempre bem documentadas. Se este for o caso, o código-fonte 

terá que ser lido. Finalmente, independente de como é conseguido, o objetivo é poder 

transferir todos os dados que aparecem na tela para a lógica da aplicação e para a base de 

dados. 

Alcançar este objetivo irá requerer freqüentemente “interromper a saída de dados” de 

sua representação na tela, uma tarefa realizada com fórmulas simples, matemáticas. Isto é 

uma indicação forte para que o arquiteto ou o colaborador de EAI compreenda a lógica da 

aplicação em detalhe. 

Há muitos casos de projetos utilizando nível de interface de usuário EAI onde uma 

falha na compreensão da aplicação conduziu a uma má interpretação das interfaces de usuário 

e, conseqüentemente, alimentando dados errôneos nas aplicações e na base de dados. 
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Exemplo 

 

Uma aplicação existente no mainframe foi criada usando DB2 e COBOL e necessita 

compartilhar de processos e de dados com um sistema de objetos distribuídos, feito sob 

encomenda, que funciona em Linux, e PeopleSoft, rodando em client/server. A aplicação do 

mainframe é mais velha e não tem uma interface gráfica, nem existem tecnologias dentro da 

companhia para criar uma. 

Em vez de criar uma aplicação para interface, ou de mover informações como no nível 

de dados EAI, o arquiteto de EAI opta pelo nível de interface de usuário EAI. Usando esta 

abordagem, o arquiteto de EAI pode extrair dados da aplicação e informações do negócio do 

sistema COBOL/DB2 exposto pelo nível de interface de usuário EAI. O arquiteto de EAI 

pode influenciar esta abordagem, talvez minimizar custos e diminuir o risco do projeto de 

EAI, ou devido ao fato simples que esta pode ser a única solução que considera o estado da 

tecnologia (a razão mais popular). 

O processo de extrair a informação usando o nível de interface de usuário EAI é 

realmente uma maneira de definir como encontrar informações corretas nas telas apropriadas, 

de ler a informação das telas e, finalmente, de processar a informação. Você está criando um 

programa automatizado simulando um usuário real, navegando através das telas, emulando 

keystrokes (atalho de teclado), e lendo telas na memória onde a informação é capturada, 

reformatada, e transportada a todas as camadas do middleware onde é emitido finalmente ao 

sistema de alvo, ao sistema de PeopleSoft, por exemplo. Você necessita também verificar se 

há erros e poder prever os problemas inevitáveis tais como falhas do sistema e de rede, bem 

como poder recuperar dados caso ocorram essas falhas. 

Para escolher a melhor solução de EAI, é necessário considerar cada caso do negócio. 

Neste exemplo não se pode criar uma nova interface dentro da aplicação do mainframe e não 
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faz sentido integrar as aplicações no nível de dados EAI (pois não temos a informação 

calculada na base de dados, somente na tela). Criando uma nova interface, o sistema existente 

do mainframe terá que tipicamente se submeter a um esforço da re-arquitetura. 
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4. A IMPLEMENTAÇAO DE EAI 

 

 

Os benefícios de se ter sistemas integrados são muitos. FARIA (in: VASCONCELOS, 

2002:27) enfatiza que “disponibilizar informações atualizadas da companhia representa um 

ganho competitivo. A integração interna se traduz em dados confiáveis, atualizações 

sincronizadas e maior eficácia nos processos”. 

 

 

4.1. Um Caso Real de Implementação de EAI 

 

Buscando exemplificar os conceitos de EAI apresentados nesta monografia, citamos 

abaixo o caso das Lojas Americanas, uma das mais tradicionais redes de varejo do país. A 

empresa tem 73 anos e possui 98 lojas nas principais cidades e 3 Centros de Distribuição, em 

São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. A rede detém uma grande participação do mercado 

brasileiro, comercializando mais de 40.000 itens de 2.000 empresas diferentes (IBM, 2002). 

As Lojas Americanas escolheram o MQSeries da IBM para fazer comunicar suas 98 

lojas, seus três centros de distribuição e a central de processamento hospedada na IBM. 

Segundo MEIGA1, “ela (a IBM) é a ponte entre as nossas unidades e o mundo 

administrativo da empresa baseado na plataforma SAP” (MESQUITA, 2002). 

As vendas nas lojas geram arquivos que são entregues ao MQSeries, que formata os 

dados que são transmitidos para o data center da IBM e, então, chegam ao SAP. Diariamente, 

trafegam em média de 5 a 6 mil registros por loja, mas em época de pico de vendas como no 

Natal, esse número chega a dez mil (MESQUITA, 2002). 

                                                 
1 Nelson Meiga é superintendente de informática das Lojas Americanas. 
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Através da solução IBM de outsourcing, a empresa buscou a possibilidade não apenas 

de concentrar seu foco nas atividades chave, como garantir que a estrutura de tecnologia da 

informação responda de maneira eficiente às constantes mudanças do mercado. Além disso, a 

solução de EAI unificou processos, permitindo que sistemas diferentes interagissem com o 

ambiente central como se fossem um único (IBM, 2002). 

O outsourcing é uma tendência de mercado, pois atende às necessidades de redução de 

custos e de alta disponibilidade de segurança exigidas pelas empresas. Com o outsourcing, 

essa preocupação é transferida para a empresa fornecedora de infra-estrutura. Por meio dessa 

modalidade de serviço, a IBM pode operar parcial ou totalmente o ambiente de TI de uma 

empresa, a fim de torná-lo mais ágil e competitivo (IBM 2002). 

A implementação do projeto de EAI feita pelo Departamento de Serviços de Software 

da IBM Brasil foi desenvolvida com o objetivo de melhorar a produtividade, eficiência e 

reduzir custos. Essa solução possibilitou, por exemplo, a atualização do estoque dos depósitos 

para as lojas e a baixa dos estoques das lojas após uma venda. O sistema central da EAI das 

Lojas Americanas envolveu os programas MQSeries Server, MQSeries Integrator e MQSeries 

Link for R/3 (IBM, 2002). 

O MQSeries Server conecta aplicações em servidores internos ou externos e 

possibilita o link entre todos os sistemas existentes, pois suporta mais que 35 plataformas. 

Assim, garante o envio dos dados, simplificando o sistema de controle. Já o MQSeries 

Integrator funciona como uma central de comunicação na solução EAI. Ele faz a função de 

roteamento e transformação dos dados gerados em cada aplicativo legado, permitindo um 

controle central do fluxo de dados das lojas. Este software reduz drasticamente o trabalho 

envolvido na incorporação de novos aplicativos aos já existentes. Por sua vez, operando como 

um adaptador, o MQSeries Link diminui o trabalho no desenvolvimento de aplicativos, ou 

seja, funciona como um redutor no tempo de execução do projeto (IBM, 2002). 
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A implementação do MQSeries nas Lojas Americanas está em produção desde 

outubro de 2001 e levou entre dois e três meses. Isso porque os conectores não estavam 

prontos e tiveram de ser desenvolvidos. “Os investimentos em serviços e software somaram 

480 mil reais. Mas como a ferramenta de EAI faz parte do projeto de implementação do SAP 

como plataforma da empresa o retorno sobre o investimento será medido dentro do todo”, 

segundo MEIGA. 

O caso das Lojas Americanas mostra que a EAI proporciona uma boa solução para 

empresas que necessitam integrações sofisticadas para altos volumes de dados em diferentes 

ambientes. 

 

 

4.2. Aspectos a Serem Observados na Escolha da Solução EAI 

 

O administrador de TI deve considerar inúmeros aspectos ao adquirir ferramentas de 

EAI, principalmente as que ainda não estão consolidadas no mercado, pois apresentam custos 

altos e dificuldades técnicas de implementação e operação. 

Em vista disso, ARAÚJO FILHO (2002:19-20) cita vários aspectos que devem ser 

observados quando escolhemos um produto de EAI: 

� Possuir diversos tipos de mecanismos de mensagens (request, reply, síncrono e 

assíncrono); 

� Possuir monitoramento central que possibilite o acompanhamento do estado do 

ambiente, assegurando sua estabilidade e disponibilidade, já que muitos aplicativos se 

constituem em aplicações críticas para a empresa; 
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� Possuir mecanismo de controle de erros, de modo a assegurar o controle no tráfego 

e no tratamento das mensagens, possibilitando a inclusão de rotinas de tratamento automático 

das exceções através de triggers; 

� Existência de mecanismos de recuperação (commit e/ou abort de transações) que 

mantenham o nível necessário de segurança de modo a assegurar a estabilidade do ambiente e 

das aplicações; 

� Não possuir arquitetura excessivamente fechada, de forma que sua implantação 

implique em grandes transformações do ambiente operacional da empresa, bem como sua 

substituição exija novas transformações expressivas para adequação a um novo produto; 

� Oferecer o mínimo exigido de segurança aos usuários e às transações, evitando 

tornar vulnerável o ambiente, expondo as informações inadvertidamente; 

� Possuir o maior número possível de adaptadores pré-construídos, facilitando os 

processos de desenvolvimento, sem contar com os aspectos de padronização envolvidos. 

� Manter compatibilidade com os padrões de mercado; 

� Devemos ainda, ao escolher o produto, identificarmos as questões de escalibidade e 

a plataforma de execução, pois a realidade atual exige a troca de mensagem entre plataformas 

distintas, ligando assim o “mundo novo” ao “legado”. 

Com relação a custos, ARAÚJO FILHO (2002:20) os reúne em três grupos: 

arquitetura, desenvolvimento da integração e operação do ambiente integrado. 

���� Arquitetura: os custos com a arquitetura abrangem a licença dos softwares de EAI, 

os equipamentos necessários e as ferramentas de desenvolvimento. 

 

“Sabe-se que aproximadamente 80% dos custos com a arquitetura 
são recuperados nos seis primeiros meses, a partir dos novos 
desenvolvimentos dentro deste ambiente. Estes custos dependem do 
grau de complexidade do software de EAI e do número de entidades 
de negócio envolvidas e a serem integradas” (ARAÚJO FILHO, 
2002:20). 
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���� Desenvolvimento da integração: os custos com o desenvolvimento da integração 

são contabilizados separadamente dos custos com a arquitetura. Estes custos provêm do 

desenvolvimento das relações e dos processos de colaboração entre os aplicativos,  variam de 

acordo com o número de relações  exigidas pelo ambiente. 

���� Operação do ambiente integrado: Os custos com a operação são altos em função 

da necessidade de monitoração deste ambiente, que deve ser considerado como crítico aos 

processos de negócio da empresa. Neste custo, estão englobados a monitoração, a operação e 

a manutenção do ambiente como um todo. Da mesma forma que no desenvolvimento, os 

custos da operação também podem variar em decorrência do número de relações que serão 

integradas e mantidas em produção. 

Em contraposição aos custos apresentados, ARAÚJO FILHO (2002) cita outros 

fatores que se mostram favoráveis à aplicação de ambientes integrados: 

� Aumento na produtividade do desenvolvimento da aplicação, devido a eliminação 

das rotinas encomendadas no sentido de promover a troca de informações entre as aplicações; 

� Menor número de recursos alocados ao desenvolvimento, manutenção e 

gerenciamento das interfaces; 

� Maior possibilidade de reuso dos componentes do ambiente de integração; 

� Maior facilidade da mudança dos processos de negócio e do cenário técnico 

mantendo o menor impacto possível para as demais aplicações; 

� Por fim, manutenção de um ambiente padronizado, estável e seguro que permite 

oferecer uma melhor qualidade aos resultados dos negócios da empresa. 

A ferramenta EAI permite realizar a integração com um impacto mínimo nas 

aplicações, base de dados e estruturas de hardware. 
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“As soluções EAI devem proporcionar um irrestrito 
compartilhamento de processos e dados entre todos os tipos de 
aplicações e de depósitos de dados, quaisquer que sejam as 
plataformas sobre as quais estejam funcionando” (LONEEFF, 
2003:4). 

 

Em suma, o valor estratégico da EAI está na solução que permite alinhar, direcionar e 

convergir todas as aplicações (construídas em diferentes gerações de tecnologia) com as 

estratégias de negócio. 
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DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 

 

A Enterprise Application Integration (EAI) surgiu como uma possível solução de um 

problema que as corporações estão enfrentando atualmente, ou seja, utilizar o e-Business 

como estratégia de concorrência. 

Assim, apresentamos a importância da elaboração de estratégias de negócio nas 

organizações como ponto de partida para todas as mudanças que devem ser realizadas a curto 

e a longo prazos até que a empresa atinja os seus objetivos. 

Essas mudanças precisam ser medidas constantemente para verificar se estão de 

acordo com as estratégias. O Balanced Scorecard (BSC) é uma ferramenta que mede o 

desempenho organizacional sob quatro perspectivas: financeira, do cliente, dos processos 

internos e de aprendizado e crescimento. 

Tendo as estratégias de negócio definidas e medidas, o administrador de TI deve 

utilizar todos os recursos disponíveis da Tecnologia da Informação (TI) para dar suporte a 

essas estratégias. 

Como uma das principais exigências dos clientes atualmente é a facilidade de adquirir 

produtos/serviços sem sair de casa, o e-Business se torna uma necessidade nas organizações. 

O e-Business, por sua vez, exige uma série de mudanças organizacionais, como o 

“achatamento” das estruturas hierárquicas para que os processos de negócios e fluxos de 

informações sigam uma linha horizontal, facilitando, assim, a comunicação interna. 

Como esses processos e as informações estão apoiados em sistemas, que na maioria 

das vezes não se comunicam, surge a necessidade de integração desses sistemas. 
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A EAI é uma ferramenta que permite a integração entre sistemas desenvolvidos em 

ambientes tecnológicos diferentes, operando em quatro níveis: de dados, de interface das 

aplicações,  de métodos e de interface do usuário. 

O processo de integração não é simples e o administrador de TI deve avaliar todos os 

aspectos envolvidos na escolha da melhor solução EAI, como impacto nas aplicações, base de 

dados e estruturas de hardware, custos com arquitetura, desenvolvimento da integração e 

operação do ambiente integrado, além de analisar se essa solução dá suporte às estratégias de 

negócio da organização. 
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GLOSSÁRIO 

 

 

Adaptadores ���� Os adaptadores (de acesso a dados, de transporte e aplicação) devem 

permitir a troca de mensagens em formato XML entre o aplicativo de integração e o back e 

front offices, seguindo padrões internacionais. "É importante que se comuniquem com ERP, 

CRM, SCM com APIs do próprio sistema, evitando a integração por meio do acesso direto às 

bases de dados da aplicação, o que poderia acarretar problemas de integridade dos dados", 

completa Correa. Na questão de transformação (de mensagens, de protocolos, de encriptação, 

de compressão) precisa haver uma precaução com a segurança de forma a garantir a 

integridade e cuidar para que não haja confusão de remetente e receptor. 

Application server ���� nome genérico que designa programas ou dispositivos que provêem 

algum serviço para as aplicações. Existem vários tipos de Application Servers. Dentre eles 

destacam-se: a) os servidores de arquivo tais como o Windows NT ou o Novell Netware (file 

servers); b) servidores de impressoras (print servers); c) programas servidores de correio 

eletrônico (mail servers) e d) sistemas de transação via Web (Web servers). 

Os sistemas ERP, tais como o SAP, possuem como componentes internos diversos 

Application Servers que fazem o trabalho de enfileiramento, tratamento de mensagens, 

atualizações, spool de impressão. Neste caso, os programas/dispositivos que provêem serviços 

ao SAP como um todo são chamados de Application Servers. Bancos de dados, quando 

provêem serviços agregados, também são chamados de Application Servers. Por exemplo, o 

produto Oracle9i Application Server. 

As vantagens no uso dos Application Servers são: a) isolar a lógica do negócio de serviços 

não relacionados diretamente ao negócio; b) propiciar a lógica de 2-3 camadas; c) propiciar o 
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gerenciamento transacional; d) melhorar o balanceamento de carga; e) tornar a implantação de 

aplicações mais rápida. 

Back-end ���� Nas aplicações cliente/servidor, back-end refere-se à parte do programa relativa 

ao servidor. 

Desempenho ���� É de suma importância assegurar o desempenho das aplicações integradas,  

como estabilidade, escalabilidade e controle de falhas, e garantir que sejam suportadas o 

maior número de transações simultâneas possíveis. E, por fim, regras de negócios e interfaces 

(saídas) devem ser padronizáveis de forma simples e visual na maioria dos casos. 

Front-end ���� Nas aplicações cliente/servidor, front-end é a parte do programa relativa ao 

cliente. 

Infra-estrutura ���� Na infra-estrutura, ferramentas de gerenciamento e monitoramento, 

diários (logs) de segurança são mecanismos para que as mensagens não sejam repudiadas. 

Erros de tradução e mapeamento devem ser registrados e corrigidos de forma automática e, 

em casos extremos, de forma manual. 

Message Brokers ���� Sistemas que, baseados em regras, fazem transformação e validação de 

formatos de mensagens resolvendo as diferenças entre os modelos de dados ou formatos entre 

os sistemas que se comunicam via tecnologia de "messaging". Os brokers realizam também o 

roteamento dinâmico das mensagens, dirigindo-as aos destinos apropriados, conforme 

parâmetros e regras definidos. 

Metadado ���� informação sobre a informação. Metadados técnicos: descreve as propriedades 

dos objetos armazenados (descrição física). Metadados de negócios: descreve o contexto da 

informação. Ex.: algumas informações como a cor da imagem (colorida, preta e branca ou 

sépia), qual o tamanho da foto, quando foi produzida, quem são as pessoas que ali aparecem - 

no contexto corporativo, esses podem ser chamados de metadados técnicos (PERUCHI, 

2001). 
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Roteamento e filtragem ���� A questão da filtragem e roteamento (construção e desconstrução 

de mensagens) está relacionada com o fato de, diferentes empresas, usando diferentes 

sistemas de ERP, possuírem diferentes formatos de mensagens e documentos trocados entre 

si. A solução deve permitir que se possa fazer os devidos mapeamentos e tradução para que 

um sistema possa entender o outro. 

Também a interação com usuários quando necessária deve ser intuitiva e simples, com 

diferentes versões de interface que se adaptem às necessidades e ao perfil de cada usuário. 
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