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Abstract.  This  article  presents  an  architecture  of  workflow  system  using  
development technologies for Web, as Zope and Plone, integrating diferent  
systems through Web Services. The purpose is describing every tools used in  
this architecture and to show a solution developed at Universidade de Caxias  
do Sul (UCS).

Resumo. Este  artigo  apresenta  uma  arquitetura  de  sistema  de  workflow 
utilizando as  tecnologias  de desenvolvimento  para Web, como o Zope e  o  
Plone, integrando diferentes sistemas através de Web Services. O propósito é  
descrever todas  as ferramentas utilizadas  nesta arquitetura e mostrar  uma 
solução desenvolvida na Universidade de Caxias do Sul (UCS).

1.Introdução
As organizações têm um importante desafio que é colocar seus sistemas de informações 
gerenciais na Web. Este novo paradigma traz consigo mudanças tecnológicas que são de 
difícil adaptação para os sistemas que ainda estão em plataforma cliente/servidor. Além 
dessa  mudança  de  paradigma,  existem obstáculos  para  integração  entre  esses  novos 
sistemas e os sistemas legados. 

Em  paralelo,  as  organizações  buscam  aproveitar  o  pontencial  da  Web  para 
implementar sistemas de gestão de conteúdo através dos chamados portais corporativos. 
Esses portais abrem a possibilidade de, num mesmo ambiente, disponibilizar serviços 
oferecidos  pelos  sistemas   gerenciais  e  informações  não-estruturadas  contidas  em 
documentos em diversos formatos. 

Nossa motivação  é  trabalhar  nesse  ambiente  tecnologicamente  heterogêneo para 
construir  portais  corporativos  que  forneçam  novas  funcionalidades  de  acesso  e 
apresentação das informações. Além disso, esse ambiente  deve permitir novas formas 
de apoiar os processos de negócio das organizações através de sistemas de  workflow 
[Hathawaymix, 2006].

A UCS é uma organização de ensino típica: possui sistemas legados desenvolvidos 
internamente e possui diversos sistemas gerenciais de terceiros. Todos estes sistemas 
estão em plataformas diferentes, o que dificulta a integração dos mesmos. 

Para resolver as questões da integração de sistemas, da implantação de um portal 
corporativo  e  a  necessidade  de  automatizar  processos  de  negócio  sob  a  forma  de 
workflow, a UCS definiu uma arquitetura  de sistemas baseada em Zope e Plone. Este 
trabalho apresenta essa arquitetura de portal corporativo e o desenvolvimento de uma 
aplicação de workflow para o processo de compras.  O processo de negócio de compras 
foi  escolhido  por  ser  um dos  mais  complexos,   permitindo  uma real  avaliação  das 
potencialidades  das  tecnologias  adotadas.  Nas  seções  seguintes  serão  descritas  as 



ferramentas  utilizadas  nesta  arquitetura  e  uma  breve  descrição  sobre  a  aplicação 
desenvolvida.

2.Arquitetura
Os requisitos que a arquitetura de sistemas de  workflow proposta contemplou foram: 
interface única e padrão na Web; controle de acesso com base nos papéis dos usuários 
existentes na organização; grande usabilidade do portal corporativo para usuários leigos; 
integração dos sistemas de informações legados através do compartilhamento on-line e 
sem replicação das bases de dados; automatização dos processos de negócios através de 
um sistema de  workflow que fosse independente dos sistemas de informações;  e,  as 
tecnologias utilizadas estarem sob licenças livres.

Assim, a arquitetura de  workflow projetada pela UCS propõe a implementação de 
integração  de  sistemas  de  informações  através  de  Web  Services  [Neto,  2006].  Esta 
arquitetura  ilustrada  na  Figura  1,  demonstra  a  aplicação  que  integra  sistemas  que 
utilizam os bancos de dados relacionais Progress, Oracle e SQL Server.

Figura 1: Arquitetura de aplicações Web com Plone usando Web Services

Nos itens que seguem estão descritas as tecnologias utilizadas nesta arquitetura.

2.1. Web Services
Os Web Services são uma tecnologia que têm por objetivo integrar sistemas distintos 
através da Internet, usando protocolos padronizados que garantem a independência de 
plataforma  e  de  linguagem de  programação  em  que  esses  sistemas  foram  escritos. 
Assim,  é possível disponibilizar  uma coleção de métodos em um servidor remoto e 
permitir que sejam acessados por programas clientes [Neto, 2006].

A  linguagem  de  programação  adotada  para  desenvolver  os  Web  Services  nas 
aplicações da UCS foi o Java. As conexões com os bancos de dados são feitas através de 
JDBC (Java Database Connectivity) [Object Web, 2006].

Na implementação dos métodos dos Web Services que inserem registros nos bancos 
de  dados,  surgiu  a  necessidade  de  fazer  o  gerenciamento  de  transações,  para  esse 
gerenciamento  de  transações  utilizamos  uma  API  chamada  JOTM  (Java  Open 
Transaction Manager) [Object Web, 2006].



A necessidade de integrar os sistemas através de Web Services surgiu por causa dos 
diferentes tipos de bancos de dados que a UCS possui, alguns bancos não permitem 
acesso nativo aos seus dados como por exemplo o SGBD Progress.

Para disponibilizar os serviços dos Web Services utilizamos o Tomcat e o Axis 
através de WSDL (Web Service Definition Language) [Neto, 2006].

2.3. Zope e Plone
O Zope é um um ambiente para desenvolvimento e gerenciamento de aplicações Web e 
um Servidor de Aplicações. É registrado sob uma licença Livre compatível com a GNU 
General Public License (GPL) [Patrick, 2006].

O Zope é orientado a objetos e possui um banco de objetos embutido, o ZODB 
(Zope Object  DataBase).  Possui  também um Servidor  Web embutido (HTTP,  FTP, 
WebDAV), o Zserver, e duas linguagens de templates: a DTML (Document Template  
Markup Language) e a TAL (Template Attribute Language). Objetos criados no Zope 
são publicados através de todos os protocolos que ele possui suporte, entre eles HTTP, 
FTP, XML-RPC, WebDAV, CORBA, SOAP e outros [Patrick, 2006].

O Plone é um Sistema Gerenciador de Conteúdo (CMS) livre e de código aberto 
baseado em Zope.  Ele  vem com um sistema de  workflow,  segurança e funções pré- 
configuradas, um conjunto de tipos de conteúdo e atualmente com suporte a 50 idiomas 
[Limi, 2006]. O Plone é baseado em um Framework de Gerenciamento de Conteúdo 
(CMF) que  permite  gerenciar  conteúdo geralmente  para  um  web site.  Os principais 
objetivos  dos  Sistemas  Gerenciadores  de  Conteúdo  são  permitir  fácil  criação, 
publicação  e  retorno de conteúdo que se  ajuste  às  necessidades  requeridas  [Burton, 
2006]. 

O Plone também foi desenvolvido em Python. Ele suporta a maior parte das bases 
de dados, tanto comerciais (Oracle, Sybase, DB2, MS SQL, SAP, Interbase, etc.) como 
as livres (PostgreSQL, MySQL, Firebird, etc.) [Limi, 2006].

Neste projeto foi escolhido o Plone para o gerenciamento de conteúdo pela interface 
amigável  aliado a grande usabilidade e  acessibilidade  pelo  usuário final.  O Plone é 
responsável pelo gerenciamento de conteúdo do  workflow de compras, todo o código 
gerado com os tipos de conteúdo será instalado no Plone.

2.5. Archetypes/ArchGenXML
O ArchGenXML é um gerador de código para aplicações Plone baseado no framework 
Archetypes [Klein, 2006], framework Python voltado ao desenvolvimento de aplicações 
de gerenciamento de conteúdo para o Plone. Ele analisa modelos UML em formato XMI 
(.xmi, .zargo, .zuml) e cria código Python para o Plone [Santos, 2004].

Neste projeto adotamos a ferramenta Poseidon [Gentlware, 2006] para contruir os 
diagramas  de  classes  e  de  estados  (exemplo  Figura  2)  que  são  analisados  pelo 
ArchGenXML e este por sua vez cria código Python, todo esse código será instalado no 
Plone como um novo produto, ou seja, um novo tipo de conteúdo como por exemplo um 
conteúdo  do  tipo  “Solicitação  de  Compra”.  O  diagrama  de  estados  representa  o 
workflow da aplicação, portanto todos os estados e transições do workflow, bem como 
as permissões de usuários para fazer as transições, devem ser definidos no diagrama de 
estados.



3. Aplicação
A arquitetura  proposta  neste  artigo  pretende  ser  abrangente  o  bastante  para  atender 
qualquer processo de negócio da Universidade. Para testar este sistema, pensou-se em 
modelar um processo de negócio e implementá-lo como piloto.  A aplicação escolhida 
foi  o  workflow de  compras,  por  ser  tradicionalmente  complexo  em instituições  de 
ensino. Um piloto de um processo de negócio simples, talvez não fosse suficiente para 
testar a solução. 

O workflow de compras abrange desde o  preenchimento da solicitação de compra 
pelo usuário até a integração com o sistema EMS-Datasul, passando por vários níveis de 
aprovações e revisões, como será explicado em seguida.

Na Figura 2 é apresentado o  workfow de compras representado pelo diagrama de 
estados. Este diagrama de estados define o comportamento do workflow da aplicação no 
Plone.

Figura 2: Diagrama de estados representando o workflow do processo de compras

O processo de compras na Universidade possui diversos níveis de autorização e isso 
exige um controle rigoroso através de um sistema de autenticação e a definição de perfis 
dos usuários conforme seus cargos e responsabilidades.

No  sistema  de  autenticação  existe  uma  camada  de  negociação  que  define  as 
permissões de acordo com o perfil de cada usuário, este perfil de usuário é chamado de 
papel ou role. Todos os usuários com os roles definidos na aplicação receberão um e-
mail  de  notificação  quando  uma solicitação  está  esperando sua  intervenção  em um 
determinado momento do workflow. 

O  role “Solicitante”  é  atribuído  a  qualquer  funcionário  ou  professor  ativo  na 
universidade, sua função no sistema é incluir novas solicitações de compras, enviar para 
aprovação  da  chefia  imediata  e  acompanhar  todo  o  processo  de  compra  dentro  do 
sistema. 

O role “Aprovador” é definido para as pessoas que ocupam algum cargo de chefia. 
O  aprovador  tem  permissão  de  aprovar  somente  as  solicitações  requeridas  por  um 
solicitante  subordinado  a  ele,  quando  o  aprovador  recebe  uma  solicitação  ele  pode 



aprová-la, rejeitá-la ou devolvê-la ao solicitante a fim de que sejam feitas correções, 
caso  ele  a  aprove,  ela  será  enviada  para  o  departamento  de  compras  devendo  ser 
acessada primeiramente pelo supervisor de compras. A tela de aprovação da solicitação 
está demonstrada na Figura 3.

Figura 3: Tela de aprovação da solicitação de compra

O role “SupervisorCompras” é dado à chefia do Setor de Compras, a função dele é 
revisar  a  solicitação  e  encaminhar  a  um  comprador,  ou  então,  devolvê-la  ao 
“Aprovador”.  O  role “Comprador”  é  atribuído  para  as  pessoas  ligadas  ao  Setor  de 
Compras que têm a função de comprador, estes receberão a solicitação e terão algumas 
opções,  entre  elas  a  de enviar  um ou mais  itens  da  solicitação a  uma comissão  de 
avaliação técnica.  E, finalmente, para os usuários que têm a responsabilidade de avaliar 
os itens tecnicamente é dado o role de “AvaliadorTecnico”, o qual pode rejeitar um ou 
mais  itens  da  solicitação  ou  aprová-los,  dessa  forma  os  itens  serão  devolvidos  ao 
comprador para que este gere a ordem de compra.

O processo de gerar a ordem de compra é feito através do preenchimento de um 
formulário com algumas informações adicionais além das contidas na solicitação. Em 
seguida o formulário é processado, todas as informações são extraídas e através de um 
script Python do workflow, o qual cria um documento no formato XML e o envia para  o 
Web Service. O Web Service receberá este documento, usará um parser para extrair as 
informações e fará a inclusão da nova ordem de compra no banco de dados Progress do 
sistema EMS Datasul, onde a ordem de compra seguirá o caminho normal até o pedido 
de compra. 

4. Conclusões
Existem  diversas  soluções  comerciais  de  workflow disponíveis  no  mercado.  Todas 
guardam semelhanças quanto a funcionalidade. Entretanto, a maioria delas têm um alto 
custo  de  aquisição  e  implantação.  Quanto  a  implantação,  pode-se  dizer  que  todas 
exigem um grande  esforço  no  que  tange  ao  desenvolvimento  de  programas  para  a 
extração de informações dos sistemas legados. 

O desenvolvimento deste projeto objetiva oferecer uma solução para o problema de 
integração entre os diferentes sistemas através de uma aplicação de workflow, utilizando 



uma plataforma de software livre e gratuito. A arquitetura adotada permite que outros 
tipos de aplicações Web sejam desenvolvidas utilizando a mesma plataforma deixando 
para que o desenvolvedor se preocupe somente com o desenvolvimento e gerenciamento 
de conteúdos.

A arquitetura do portal corporativo está implantada e o piloto de compras está em 
fase de testes em alguns  departamentos.  O próximo passo é colocar o processo de 
compras em produção em todos os setores da Universidade. Após a implantação em 
produção,  o  processo  de  compras  deverá  ser  extendido  para  contemplar  outras 
funcionalidades, como por exemplo o processo de cotação com os fornecedores via web.
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