Como Arquitetar uma Plataforma de Integração
Multicloud Híbrida
À medida que mais aplicativos e dados migram para a nuvem, os
desenvolvedores de aplicativos enfrentam demandas para a integração cada
vez mais complexas: na mesma nuvem, em diferentes nuvens e com pontos
on-premises. Incluir essas diversas topologias na estratégia da sua plataforma
de integração híbrida tornou-se crucial.

Este texto foi baseado em: How to Architect a Multicloud-Capable Hybrid Integration Platform,
Gartner, Inc., 3 de maio de 2018

Visão geral
Principais desafios


Os desenvolvedores de aplicativos estão lidando cada vez mais com aplicativos e fontes de
dados espalhados por vários ambientes e estruturas de nuvem de provedores (IaaS, PaaS
e SaaS), que apresentam problemas complexos de integração intracloud, intercloud e onpremises. Na falta de familiaridade com esses problemas, muitos desenvolvedores de
aplicativos não têm certeza sobre como lidar com as necessidades de integração de
serviços multicloud (multi-CSI).



Diferentes provedores de plataformas de integração apresentam diversas maneiras de lidar
com multi-CSI, o que dificulta aos desenvolvedores de aplicativos atenderem suas
demandas com essas soluções.



Embora as plataformas de integração estejam se tornando cada vez mais versáteis, poucas
podem atender a todas as demandas de organizações com uma ampla gama de cenários
multi-CSI altamente diferenciados.
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Recomendações
Os desenvolvedores de aplicativos, responsáveis pela estratégia de integração e infraestrutura
devem:


Abordar a multi-CSI estrategicamente incluindo explicitamente o suporte para as quatro
topologias: ground-to-ground, intracloud, cloud-to-ground e intercloud, nos seus
planos para plataforma de integração.



Implementar uma plataforma de integração híbrida capaz de multicloud (HIP) que permita
as quatro topologias, selecionando e montando building blocks que suportem pelo menos
os modelos de acesso remoto e de implementação distribuída para plataformas de
integração.



Fortalecer a máxima flexibilidade de multi-CSI na sua implementação de HIP, usando uma
combinação federada de iPaaS e software de integração clássico, se você tiver demandas
ground-to-ground.

Hipótese do planejamento estratégico
Até 2021, pelo menos 75% das organizações globais de grande porte implementarão uma
plataforma de integração híbrida compatível com multicloud, comparado com menos de 25%
em 2018.

Introdução
À medida que a adoção de soluções na nuvem se prolifera, algumas organizações buscam
proativamente uma estratégia multicloud. Muitas outras se encontram "acidentalmente" com
aplicativos e fontes de dados em várias nuvens, enquanto mantêm um portfólio substancial de
sistemas on-premises. Independentemente da abordagem multicloud, para um número
crescente de organizações, a questão da integração de serviços em nuvem (CSI) está se
tornando cada vez mais complexa.
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Vamos considerar o seguinte cenário: uma empresa tem seus aplicativos SaaS de CRM e de
marketing fornecidos por um provedor de serviços na nuvem, seus aplicativos ERP e HCM
fornecidos por outro provedor de nuvem e seu data warehouse (DW) e sistema de
gerenciamento de warehouse (WMS) implantados em seu data center local ( veja a figura 1).
Esses aplicativos devem ser integrados de várias maneiras para resolver diferentes
necessidades de negócios, por exemplo:


O aplicativo de marketing deve compartilhar leads de vendas com o aplicativo de CRM
(veja "a" na Figura 1);



O sistema de CRM deve poder trocar ordens de compra com o sistema de ERP ("b");



O aplicativo de ERP deve receber dados do empregado, para contabilidade do sistema de
HCM ("c") e integrar-se ao WMS para fins logísticos ("d");



Os aplicativos CRM, ERP e WMS devem alimentar o DW para relatórios e análises ("e", "f"
e "g").

Figura 1.

Nota: As integrações vermelha, cinza e amarela denotam o fornecimento por três diferentes
provedores de plataforma de integração.
Fonte: Gartner (maio de 2018)
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Os desenvolvedores de aplicativos enfrentam cada vez mais o desafio de tornar
os aplicativos e as fontes de dados disponíveis em vários ambientes de nuvem e
em seus próprios datacenters locais, trabalhando de forma integrada.

A adesão de um cenário como esse pode levar ao uso de várias plataformas de integração:
Integrações vermelhas - O marketing da empresa e o CRM SaaS são ambos da Oracle
(Oracle Marketing Cloud e Oracle Sales Cloud, respectivamente). Pode ser lógico usar o iPaaS
do fornecedor - Oracle Integration Cloud Service - para integrar os dois aplicativos entre si
(consulte "a" na Figura 1). Esse iPaaS também pode fornecer dados do CRM para o DW local
("e") e, possivelmente, para o ambiente do ERP, de um fornecedor diferente (SAP, "b").
Integrações cinzas - O ERP e o HCM SaaS da empresa são ambos da SAP (S / 4HANA
Cloud e SAP SuccessFactors, respectivamente). Poderiamos usar o iPaaS da SAP - SAP
Cloud Platform Integration - para integrar os dois produtos entre si ("c"). Esse iPaaS também
pode integrar o aplicativo ERP ao WMS e ao DW local ("d" e "f") e ao Oracle Sales Cloud,
como uma alternativa ao Oracle Integration Cloud ("b").
Integração amarela - Finalmente, a empresa tem uma terceira plataforma - Informatica
PowerCenter - para alimentar dados WMS no DW ("g").

Mesmo nesse cenário simplificado, abordando taticamente o multi-CSI de maneira localmente
otimizada, a empresa introduziu três plataformas de integração e muita complexidade (por
exemplo, pode usar três mecanismos de integração diferentes para enviar dados para o DW).

Seguindo essa abordagem em um cenário da vida real mais complexo, criamos rapidamente
um ambiente caótico feito de plataformas de integração múltiplas e redundantes. Haveria
sobreposição significativa de funcionalidades e óbvias implicações de custo, capacidade de
gerenciamento e habilidades. Com cada plataforma adicional adicionada, os desafios tornamse cada vez mais difíceis de resolver.

Os desenvolvedores de aplicativos devem arquitetar sua estratégia multi-CSI de
uma maneira que minimize o número de plataformas de integração. Essa
abordagem ajudará a manter os requisitos de habilidades e os custos sob
controle, ao mesmo tempo em que possibilita administração, monitoramento e
gerenciamento holísticos.
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Idealmente, uma única plataforma que pode executar fluxos de integração em nuvens locais e
diversas, fornecendo assim um único conjunto de ferramentas de desenvolvimento de
integração e um único painel de controle, poderia atingir essas metas. Embora tecnicamente
possível, no entanto, isso pode não ser uma proposta realista para organizações com desafios
complexos de integração.

Muitos provedores de plataformas de integração estão tentando criar uma plataforma de
integração coerente, capaz de atender totalmente os requisitos de multi-CSI. Vários ainda
estão trabalhando duro para consolidar várias gerações de tecnologias, como ESBs,
ferramentas de integração de dados, software de gateway B2B, plataformas MFT, soluções
iPaaS e plataformas de gerenciamento de API. Eles podem ainda não ter atingido a
combinação ideal de funcionalidade e até mesmo maturidade e prontidão de produção para
todas as partes componentes, o que significa que a abordagem de um único fornecedor
permanece abaixo do ideal.

Os desenvolvedores de aplicativos, portanto, terão que enfrentar vários dilemas para poder
resolver o problema de multi-CSI, em particular se tiverem investimentos consideráveis em
software clássico de integração.

Esta pesquisa ajuda os desenvolvedores de aplicativos responsáveis pela estratégia de
integração e infraestrutura a resolver esses desafios. Ele disseca as múltiplas facetas do
problema e discute as características que uma plataforma de integração deve ter para oferecer
suporte a demandas multi-CSI.

Análise
Inclua o suporte a topologias multicloud nos seus planos de plataforma de
integração estratégica
A Multi-CSI pode parecer muito complicada e difícil de entender, mas tudo se resume a um
conjunto relativamente simples de requisitos fundamentais.

Não importa o quão complexo seja seu desafio multi-CSI, você pode descrevê-lo
como uma combinação de quatro topologias básicas: ground-to-ground,
intracloud, cloud-to-ground e intercloud.
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Baseado em um cenário hipotético com três pontos: um aplicativo CRM, um aplicativo ERP e
um DW, as quatro topologias são exemplificadas na Figura 2.

Figura 2.

Fonte: Gartner (maio de 2018)

As quatro topologias explicadas:



Ground-to-ground - Essa topologia representa o cenário clássico em que você tem
vários aplicativos locais e fontes de dados que devem ser integrados entre si (veja "a"
na Figura 2). Muitas organizações já resolveram esse problema por meio da
combinação de plataformas de integração de aplicativos locais, ferramentas de
integração de dados, middleware orientado a mensagens, transferência de arquivos
gerenciada ou outras ferramentas.



Intracloud - Essa topologia se refere a uma situação em que você tem vários
aplicativos e fontes de dados no mesmo ambiente de nuvem, por exemplo, Alibaba
Cloud, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Oracle
Cloud, Salesforce ou SAP ("b"). Muitas organizações resolveram esse problema
adotando um iPaaS, normalmente hospedado no mesmo ambiente de nuvem que os
aplicativos, para minimizar a latência na troca de dados e os problemas de segurança.
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Cloud-to-ground - Nessa topologia, alguns dos aplicativos são executados em um
ambiente de nuvem e alguns estão em execução no datacenter local ("c"). Inicialmente,
as organizações resolveram esse problema aproveitando sua plataforma de integração
local responsável. Agora, um número crescente de líderes de aplicativos está adotando
o iPaaS por questões de custo, conveniência e rapidez por motivos de integração (veja
"Insight de Tecnologia: PaaS de Integração Corporativa").



Intercloud - Nessa topologia, seus aplicativos de nuvem são implementados em vários
ambientes de nuvem distintos ("d"). Essa ainda é a topologia mais inexplorada, mas
geralmente pode ser abordada aproveitando as soluções de iPaaS.

Sua estratégia de plataforma de integração deve ser arquitetada para englobar
todas as topologias que são potencialmente relevantes para você, de acordo
com as prioridades ditadas por sua importância relativa, em termos de
quantidade de projetos de integração.

Talvez você não precise necessariamente ativar todas as topologias. Por exemplo, se a sua
organização tiver executado uma estratégia de aplicativo somente na nuvem, não será
necessário pensar em oferecer suporte à topologia ground-to-ground.

Voltando ao nosso cenário, podemos ver que ele combina todas as quatro topologias:


Ground-to-ground - WMS para DW (veja "g" na Figura 1)



Intracloud - CRM para ERP ("b")



Cloud-to-ground - CRM para DW ("e"), ERP para WMS ("d") e ERP para DW ("f")



Intercloud - marketing para CRM ("a") e ERP para HCM ("c")

Chamamos "full multi-CSI" (também conhecido como "full multicloud") um
cenário que combina todas essas diferentes topologias.

7

Itens para ação:


Analise suas demandas de CSI de curto, médio e, se possível, de longo prazo, e
priorize sua relevância.



Avalie se sua estratégia de plataforma de integração atual oferece suporte a essas
demandas e recalibre seus planos adequadamente.

Selecione building blocks do HIP compatíveis com uma variedade de
opções de implantação híbrida
Um número crescente de organizações está enfrentando um conjunto cada vez maior de
necessidades e complexidades de integração. Entretanto, na maioria dos casos, elas estão
descobrindo que um modelo de entrega de integração realizado por um centro de competência
não pode resolver os desafios da integração com a agilidade e o curto e o prazo imposto pela
era digital.

Para lidar com esse problema de forma estratégica, muitos líderes responsáveis pela
integração estão evoluindo sua estratégia para um modelo em que integradores "ad hoc" e
usuários em linhas de negócios, subsidiárias e departamentos têm autonomia para realizar
tarefas de integração por si mesmos (veja “Personas de integração e seu impacto na estratégia
da plataforma de integração ").

Um facilitador-chave dessa estratégia é uma plataforma compartilhada que pode suportar uma
variedade de domínios de integração e pode ser usada por vários grupos interessados. O
Gartner formalizou os recursos dessa infraestrutura em uma estrutura chamada plataforma de
integração híbrida (HIP - veja "Insights de inovação para plataformas de integração híbrida" e
"Como implementar uma plataforma de integração verdadeiramente híbrida").

Os desenvolvedores de aplicativos concentram-se corretamente no processo de seleção de
tecnologia para sua implementação de HIP na funcionalidade, mas muitas vezes se esquecem
de considerar os requisitos de suporte de multi-CSI. Geralmente, isso ocorre porque eles
podem não ter um entendimento completo de quais são esses requisitos e como eles evoluirão.

É importante que você selecione building blocks de HIP que suportem opções de
implantação híbrida, para poder abordar as quatro topologias CSI básicas.
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"Onde" a plataforma de integração funciona pode ser, de fato, muito importante para o sucesso
de sua estratégia de integração. Por exemplo:


Se você tem que integrar vários aplicativos, todos hospedados na AWS, faz muito
sentido considerar uma plataforma de integração em execução na mesma plataforma
de nuvem, não em seu data center.



Vice-versa, se seus aplicativos ainda são basicamente locais, faria sentido integrá-los
por meio de uma plataforma implantada em seu data center e não em um ambiente de
nuvem.

Mas o que significa "opções de implantação híbrida"? Quais são realmente essas
opções?

Se considerarmos a estrutura de HIP do Gartner, podemos pensar em qualquer funcionalidade
de plataforma de integração agrupada em três macrocomponentes: o painel de controle, o
runtime de integração e os agentes (veja a Figura 3).

Figura

3.
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Fonte: Gartner (maio de 2018)
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Os três macrocomponentes explicados:


Painel de controle - Esse macrocomponente fornece ferramentas de desenvolvimento e
gerenciamento que apoiam a experiência do usuário baseada em funções, os recursos
de governança e operações da plataforma, incluindo segurança, gerenciamento,
monitoramento e administração dos outros componentes. Coloquialmente, às vezes nos
referimos ao painel de controle como a "nave mãe".



Runtime de integração – É a execução dos aspectos reais de orquestração,
transformação, mapeamento, entrega de dados e qualidade de dados dos fluxos de
integração, geralmente interpretando metadados ou executando o código baixado do
painel de controle. Várias plataformas, como por exemplo, muitas soluções de iPaaS,
permitem que vários tempos de execução de integração distribuídos sejam conectados
ao mesmo painel de controle.



Agentes - Cuidam dos problemas de conectividade e segurança. Os agentes são os
componentes de runtime em que protocolos e adaptadores são executados e nos quais,
determinados problemas de segurança são resolvidos (por exemplo, em plataformas de
gerenciamento de API, o agente corresponde às funções desempenhadas por
microgateways). Algumas plataformas de integração, como ESBs clássicos, incorporam
os agentes no runtime de integração, mas em várias soluções de iPaaS, os agentes
podem ser implantados remotamente a partir do runtime.
Juntos, o runtime e os agentes executam os fluxos de integração executando a
orquestração, a transformação e o mapeamento de dados e conectando-se aos
terminais por meio de diversos estilos e protocolos de comunicação.

Essa "anatomia" é uma representação razoavelmente precisa do modo pelo qual muitos
provedores implementaram suas soluções, para resolver uma pluralidade de requisitos de CSI.
No entanto, nem todas as plataformas de integração no mercado mapeiam exatamente isso.
Você precisa prestar atenção à terminologia usada pelos provedores: ao se referir a um "tempo
de execução de integração" implantado de maneira distribuída, eles podem chamá-lo de
"agente", "agente local" ou "agente remoto".

É importante, portanto, verificar como os fornecedores que você está considerando permitem
que você implante a funcionalidade descrita acima, em vez de se concentrar na terminologia
que eles usam. Isto é, não pergunte se a plataforma suporta "agentes", mas se ela permite que
você implemente o ambiente de tempo de execução do adaptador de maneira distribuída e
multicloud.
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Uma plataforma de integração arquitetada conforme descrito na Figura 3 pode oferecer aos
desenvolvedores de aplicativos a oportunidade de oferecer suporte a várias opções de
implantação: centralizadas, acesso remoto e distribuídas (consulte a Figura 4).

Figura 4.

Fonte: Gartner (maio de 2018)

As opções de implementação explicadas:
 Centralizada - Todos os componentes da plataforma são hospedados estaticamente em
"um lugar", seja uma nuvem específica ou seu data center local (veja "a" na Figura 4).

Todos os iPaaS e a maioria das soluções de gerenciamento de API suportam o modelo
baseado em nuvem centralizado. O software de plataforma de integração clássico
geralmente suporta o modelo local centralizado, mas um número crescente também permite
a implementação em ambientes IaaS. Os fornecedores geralmente o fazem por meio de
versões de seus produtos em contêineres - normalmente habilitados para o Docker - e,
portanto, também podem oferecer suporte ao modelo baseado em nuvem centralizado.

Veja a Nota 1 para exemplos de software de plataforma de integração que suportam
implementações do Docker.
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Acesso remoto - O painel de controle e o runtime de integração são hospedados
estaticamente em "um lugar", normalmente um ambiente na nuvem. Os agentes podem ser
implantados em locais diferentes e heterogêneos, no local ou em ambientes de nuvem
diferentes ("b").

Esta é uma topologia suportada por várias soluções de iPaaS.
Veja a Nota 2 para exemplos de iPaaS que suportam o modelo de acesso remoto.


Distribuído - O painel de controle é hospedado estaticamente em "um local", mas o runtime
de integração e os agentes podem ser implantados em vários ambientes heterogêneos ("c").

Plataformas de integração locais "restritas" oferecem suporte a esse modelo de implantação,
assim como várias soluções de iPaaS (embora não todas). Na prática, essa solução de
iPaaS permite implementar uma instância do runtime de integração em seu datacenter, para
que os fluxos de integração que conectam vários terminais no mesmo datacenter sejam
executados localmente. Metadados e dados de operação e monitoramento, mas sem dados
de aplicativos, movem-se de e para o painel de controle na nuvem do provedor de iPaaS
para e a partir dos runtimes de integração distribuídos. Da mesma forma, você pode
implantar outras instâncias de execução do runtime em diferentes ambientes de nuvem (por
exemplo, AWS ou Microsoft Azure), para oferecer suporte à "integração de serviços
intracloud" em pontos na extremidade nesse ambiente.
Veja a Nota 3 para exemplos de iPaaS que suportam o modelo distribuído.

A escolha de quais modelos de implementação sua plataforma de integração deve
suportar depende das topologias multi-CSI que você irá ativar.

Por suas próprias características, de fato, cada modelo de implantação suporta melhor
determinadas topologias do que outras, resumidas na Figura 5 e explicadas em detalhes
abaixo.
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Figura 5.

Fonte: Gartner (maio de 2018)

Modelo de Implantação On-Premises Centralizado

Toda a instância da plataforma de integração é implementada on-premises.

Benefícios: Naturalmente suporta bem a topologia ground-to-ground (todos os endpoints
envolvidos são locais) e pode atender aos requisitos de cloud-to-ground. De forma geral, as
plataformas de integração on-premises fornecem adaptadores apenas para os aplicativos SaaS
mais populares.
Desvantagens: Em geral, não é uma boa opção para a topologia intercloud, na qual você deve
mover dados de um endpoint da nuvem para o outro. Esse processo, na verdade, implica
mover dados de um endpoint de origem em um ambiente de nuvem para agentes on-premises
e ambiente de runtime para mapeamento, transformação e orquestração, retornando a um
endpoint de destino no mesmo ambiente de nuvem da origem (veja "a " na Figura 6).

Embora possa tecnicamente funcionar, esse cenário pode ter implicações negativas de latência
e rendimento, se o número de terminais conectados ou a quantidade de dados trocados for
significativa. Além disso, ele tem implicações de segurança que devem ser resolvidas, por
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exemplo, os dados em trânsito dos ambientes locais e da nuvem devem ser criptografados e
devem atravessar o firewall da empresa.

Pelas mesmas razões, esse modelo de implementação não é recomendado para suportar uma
topologia multicloud completa, a menos que você precise integrar apenas alguns endpoints.

Figura 6.

Fonte: Gartner (maio de 2018)

Modelo centralizado de implantação na nuvem

Toda a instância da plataforma de integração é implementada em um ambiente de nuvem.

Benefícios: Este modelo funciona bem com:


Requisitos intracloud envolvendo endpoints no mesmo ambiente de nuvem que a
própria plataforma de integração.



Integração intercloud e cenários cloud-to-ground.

Desvantagens: Não é adequado para atender aos requisitos de demanda ground-to-ground,
por motivos de latência e produtividade similares aos discutidos acima (ver "b" na Figura 6).

Além disso, pode ser tecnicamente complexo de implementar, quando a única maneira de se
conectar a alguns endpoints é por meio de protocolos não compatíveis com a nuvem.
Basicamente pelos mesmos motivos, não é muito adequado para cenários intracloud
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envolvendo endpoints localizados em um ambiente de nuvem diferente. Em última análise,
portanto, não é recomendado para cenários full multicloud complexos.

Modelo de implantação de acesso remoto

Benefícios: É aplicável de forma semelhante ao modelo de implantação de nuvem
centralizada. No entanto, ao permitir que os agentes sejam implantados on-premises ou em
ambientes de nuvem diferentes, fica mais fácil conectar endpoints que não suportam protocolos
compatíveis com a nuvem. Isso ocorre porque o agente pode executar um adaptador que
implementa esses protocolos. O agente envia os dados para o runtime de integração (na
nuvem) por meio de um protocolo compatível com a nuvem, como HTTP-S (veja "c" na Figura
6).

Os agentes geralmente implementam a comunicação segura entre os ambientes locais e na
nuvem, sem a necessidade de abrir portas no firewall. Isso ocorre porque eles geralmente
criptografam dados em trânsito e podem ser configurados para se comunicar com seu servidor
proxy ou oferecer suporte a túneis de soquete TLS.
Desvantagens: Assim como o modelo de nuvem centralizado, o acesso remoto não é
adequado para atender aos exigentes requisitos do ground-to-ground, nem é muito adequado
para cenários intracloud envolvendo terminais localizados em um ambiente de nuvem diferente.

Modelo de implantação distribuída

Benefícios: É muito mais flexível do que os modelos de acesso centralizado e remoto, e pode
suportar basicamente todas as topologias, embora algumas sejam melhores que outras. Por
exemplo, um iPaaS de modelo distribuído suporta bem os requisitos intracloud, intercloud,
ground-to-ground e cloud-to-ground (veja a Figura 7).

Os runtimes de integração on-premises (ou locais) comunicam-se com o painel de controle
baseado na nuvem, por meio de protocolos compatíveis com a nuvem. Eles implementam a
comunicação segura cloud-to-ground usando as mesmas técnicas usadas pelos agentes locais.

Desvantagens: Um iPaaS de modelo distribuído, no entanto, nem sempre é a melhor escolha
quando se trata de atender necessidades ground-to-ground altamente exigentes. Por exemplo,
muitas soluções de iPaaS ainda não estão bem comprovadas para suportar o processamento
de milhões de mensagens por dia em um cenário ground-to-ground.
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Da mesma forma, o software da plataforma de integração restrita pode não ser a melhor opção
para suportar cenários intracloud ou intercloud, devido ao número limitado de adaptadores de
serviços de nuvem e SaaS que eles fornecem.

Figura 7.

Fonte: Gartner (maio de 2018)

Itens para ação:
 Se o seu portfólio de aplicativos e fontes de dados estiver centralizado em um determinado
ambiente de nuvem, selecione building blocks HIP que possam ser hospedados nesse
ambiente de nuvem específico.
 Se o seu portfólio de aplicativos e fontes de dados estiverem hospedados em vários
ambientes de nuvem, possivelmente incluindo também cenários on-premises, selecione
building blocks HIP que permitam modelos de implantação distribuídos, ou pelo menos de
acesso remoto.
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Use em seu HIP uma Combinação Federada de iPaaS e Software de
Integração Clássico para Máxima Flexibilidade
Durante os últimos 15 anos, muitas organizações têm investido bastante em plataformas de
integração on-premises, geralmente para atender aos requisitos de integração ground-toground. Muitas vezes, essas plataformas suportam centenas ou milhares de fluxos de
integração, em centenas de aplicativos e fontes de dados.
Como já foi observado, essas plataformas também podem atender os requisitos de cloud-toground, mas não são adequadas para cenários mais centrados na nuvem. Isso ocorre porque
elas normalmente não suportam os modelos de acesso remoto ou de implementação
distribuída (embora com exceções, como o SAP Process Orchestration).

No entanto, para os desenvolvedores de aplicativos dessas organizações, a noção de substituir
sua plataforma de integração já estabelecida por soluções de iPaaS para oferecer melhor
suporte a multi-CSI é simplesmente impensável. Seria caro, arriscado de implementar e muito
difícil de justificar, pois o benefício comercial percebido seria mínimo.

Além disso, como já foi observado, as ofertas de iPaaS - incluindo aquelas que suportam um
modelo de implantação distribuído - muitas vezes ainda não são soluções bem estabelecidas
para demandas exigentes ground-to-ground (em termos de latência de mensagens, taxa de
transferência e escalabilidade).

Finalmente, em organizações complexas e diversificadas, um único iPaaS pode não ser
suficiente para atender a variedade de casos de uso de integração que podem se manifestar
em diferentes departamentos ou unidades de negócios. Por exemplo, alguns casos de uso
podem ser focados na transferência de dados em massa, enquanto outros podem ser mais
direcionados a interações em tempo real na forma de API.

A abordagem mais prática para implementar sua infraestrutura HIP nessas situações
provavelmente será uma federação de vários building blocks. Eles podem incluir plataformas de
integração (ESB, ferramentas ETL), iPaaS, gerenciamento de API, software de gateway B2B e
iSaaS (consulte o "Guia de Mercado para Tecnologias de HIP").

Em um modelo de implementação de HIP federado você tem um cenário de vários
fornecedores. Por exemplo, pode incluir seu ESB clássico implementado on-premises e uma ou
mais soluções de iPaaS de provedores diferentes. Algumas dessas soluções de iPaaS, por sua
vez, podem ser hospedadas em um ambiente multicloud distribuído (veja a Figura 8).
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Figura 8.

Fonte: Gartner (maio de 2018)

O pré-requisito essencial é que essas diferentes plataformas e instâncias possam "trabalhar
juntas" para habilitar o multi-CSI. Por exemplo, idealmente:
 Os diferentes iPaaS podem consumir APIs publicadas pelo ESB.
 Um fluxo de integração em execução no ESB pode acionar outro fluxo em um dos
ambientes iPaaS.
 O ESB pode publicar como API um fluxo de integração executado em um dos ambientes
iPaaS.

A implementação de um modelo federado heterogêneo implica que você tem que executar
algum trabalho de integração para:


Certificar os níveis de interoperabilidade que você precisa.



Harmonizar os processos de monitoramento, gerenciamento e administração.
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No entanto, vários fornecedores atendem a interoperabilidade certificada “out-of-the-box” entre
seu software de integração clássico e seu iPaaS. (Veja a Nota 4 para exemplos de
fornecedores que suportam interoperabilidade imediata entre seu software de integração e o
iPaaS).

Apesar de sua complexidade em termos de operações e seus exigentes requisitos de
habilidades, o modelo federado é extremamente poderoso, pois pode efetivamente atender até
mesmo os cenários mais complexos.
Por exemplo, um modelo federado que combina um ESB on-premises e um iPaaS que suporte
o modelo de implantação distribuída permitiria até mesmo os cenários de integração cloud-toground, intracloud e intercloud mais intrincados e diversificados, bem como os mais exigentes
casos de uso ground-to-ground.

Item para ação:

Adote um modelo federado para sua implementação de HIP, para suportar multi-CSI se você
tiver:


Uma plataforma de integração estabelecida cuja substituição seria impraticável pelas
modernas tecnologias iPaaS.



Um portfólio significativo de aplicativos on-premises e fontes de dados, caracterizado
por exigentes requisitos de integração ground-to-ground em termos de latência, taxa de
transferência ou escalabilidade, que também devem se integrar a uma variedade de
ambientes de nuvem e endpoints.



Um grande número de cenários de integração altamente diferenciados, situação em que
seria desafiador atender com uma única plataforma de integração.
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Glossário
ESB

Enterprise Service Bus

ETL

Extraction, Transformation and Loading

iPaaS

Integration Platform as a Service

iSaaS

Integration Software as a Service

LOB

Line of Business

MFT

Managed File Transfer

TLS

Transport Layer Security

Nota 1
Exemplos de plataforma clássicas de que suportam a implantação
baseada em contêiner


Plataforma MuleSoft Anypoint



Red Hat JBoss Fuse




SAP Process Orchestration
Software AG webMethods Integração Cloud: Container Edition



TIBCO BusinessWorks Container Edition

Nota 2
Exemplos de soluções iPaaS que suportam a implantação de acesso
remoto


Celigo



Cloud Elements



Microsoft Azure Logic Apps



SAP Cloud Platform Integration



Workato
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Nota 3
Exemplos de soluções de iPaaS compatíveis com implantação distribuída


DBSync Cloud Workflow



Dell Boomi AtomSphere



elastic.io



HiQ Frends



IBM App Connect Enterprise



IConduct



Informatica Intelligent Cloud Services



Jitterbit API Integration Platform



Magic Software Enterprises Magic xpc



Moskitos Crosscut



MuleSoft Anypoint Platform



RoboMQ Hybrid Integration Platform



SAP Cloud Platform Integration (via SAP Process Orchestration for Cloud Platform
Integration runtime)



SnapLogic Enterprise Integration Cloud



Scribe Online

Nota 4
Exemplos de fornecedores que oferecem suporte à interoperabilidade
out-of-the-box entre a plataforma de integração e o iPaaS


Adeptia (Connect and Adeptia Integration Suite)



IBM (IBM Integration Bus and IBM App Connect Professional)



Informatica (Informatica PowerCenter and Informatica Intelligent Cloud Services)



Microsoft (Microsoft BizTalk Server and Azure Logic Apps)



Oracle (Oracle SOA Suite and Oracle Integration Cloud)



SAP (SAP Process Orchestration and SAP Cloud Platform Integration)



Software AG (webMethods Integration Server and webMethods Integration Cloud)



TIBCO (TIBCO BusinessWorks and TIBCO Cloud Integration)
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Conclusão
Os desafios para estruturação e execução do seu projeto podem ser superados com o
acompanhamento de uma consultoria experiente, para desenvolver uma estratégia e um
planejamento adequados, que oriente tanto as decisões referentes às soluções técnicas e
conceituais, visando atender as necessidades corporativas, com o melhor retorno sobre o
investimento. Consulte-nos.

A Officeware tem sido há muito tempo fornecedora de soluções de Business Intelligence,
Business Analytics, Master Data Management, Governança de Dados, Robotic Process
Automation e BPM, para otimizar e transformar os processos de negócios.
Não deixe de ler os textos de nosso blog, onde abordamos vários assuntos relacionados a BI,
RPA, BPM, BA, MDM e governança de dados e saiba como as organizações estão se
beneficiando com esses recursos.

Baixe nossos eBooks gratuitos:
Clique nas imagens para baixar
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