
Controlo e visibilidade fornecendo capacidade de 
auditoria a nível técnico e de negócio, com suporte 
de dados analíticos detalhados para análise de 
comportamento e oportunidade

Uma representação de um modelo de dados de negócio continuamente aprimorada, que 
fornece uma linguagem comum em todos os serviços da organização, tornando-os mais 
fáceis de analisar e entendíveis por qualquer equipa técnica e não técnica.

Modelo
canónico

Mudança no paradigma 
de integração 

CASO DE SUCESSO

Padronização e governance com a definição de uma 
arquitetura de middleware escalável, um conjunto de 
processos de desenvolvimento e uma linguagem que todos 
entendam (modelo canónico de dados de negócio)

Qualidade e agilidade com o desenvolvimento de uma 
Framework de implementação de serviços que (a) fornece 
uma funcionalidade técnica recorrente out-of-the-box (por 
exemplo, registo de mensagens) e promove automação, 
documentação e teste, e (b) uma abordagem self-service 
orientada à API que permite a equipas e parceiros criar e 
aceder a serviços da organização de forma rápida e fácil

Reutilização com a criação de serviços atómicos orientados 
ao negócio que podem ser compostos e orquestrados em 
funções de negócios mais complexas

Segurança ao impôr autenticação e autorização no 
acesso à informação, enquanto se protege os sistemas 
internos contra ameaças e uso indevido de serviços

Benefícios

O desafio

Após uma reformulação do sistema central iniciada em 2017, o Credibom sentiu a necessidade 
de implementar uma plataforma de Middleware que permitisse o crescimento sustentável da 
integração entre sistemas da organização.

A Solução

Tecnologia

A solução proposta compreende uma plataforma de Middleware com os 
seguintes componentes: 

WSO2 é uma plataforma corporativa e open-source de 
middleware que permite às organizações criar serviços de 
integração e APIs locais, em nuvens privadas ou públicas ou 
em ambientes híbridos e migrar facilmente entre as mesmas, 
se necessário.

O seu portfólio de produtos é pré-integrado e foca-se em 
várias áreas de middleware, como integração empresarial ágil, 
gestão de API e gestão de identidade e acesso.

Já existiam soluções de Middleware no passado, mas estavam 
dependentes de integrações ponto-a-ponto e fortemente 
acopladas, sem visibilidade, rastreabilidade e capacidade de 
governance. 

O principal propósito desta iniciativa era criar uma layer 
de abstração e padronização de integrações, ao mesmo 
tempo em que se acelera o desenvolvimento desses fluxos, 
promovendo a sua qualidade e reutilização. 

Esta solução suporta a migração do sistema central 
a longo prazo e todas as outras iniciativas digitais 
na organização, oferecendo maior governance e 
visibilidade centralizada para todos esses processos.

WSO2 Enterprise Integrator 

Permite que os developers integrem aplicações, dados e 
sistemas, aplicando arquiteturas e padrões de integração para 
atender da melhor forma às necessidades do negócio (por 
exemplo, implementar um Enterprise Service Bus).

WSO2 API Manager 

Alavanca todo o ciclo de vida do processo de gestão de 
APIs dentro das organizações, apoiando a criação, 
publicação e controlo de APIs, bem como a sua descoberta, 
teste e consumo.
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Enterprise
Service Bus

A principal responsabilidade é fornecer serviços reutilizáveis de nível empresarial para toda a 
organização. Esta plataforma concentra-se na criação de serviços granulares para extrair os 
detalhes dos sistemas de back-end para os consumidores que podem, sempre que necessário, 
ser consumidos diretamente ou orquestrados em funções de negócios mais complexas.

Framework
de serviços

Uma framework de desenvolvimento de serviços, construída sobre a plataforma de middleware, 
que fornece capacidades prontas a serem usadas – tais como monitorização, registo de 
mensagens e tratamento de erros – aos serviços desenvolvidos, acelerando o desenvolvimento 
através do foco do tempo dos developers na implementação da lógica do serviço e 
melhorando a qualidade geral da solução com padronização, visibilidade e reutilização.

Responsável pela gestão de todo o processo de ciclo de vida das APIs para utilizadores 
internos e externos. Esta ferramenta procura principalmente acelerar o uso de API e 
serviços, fornecendo capacidades self-service para equipas e parceiros e um ponto 
seguro de acesso às informações do Credibom.

API
Manager

O grande desafio foi a alteração do paradigma de integração, passagem do ponto a ponto para uma integração centralizada e 
standardizada, garantindo um ponto de convergência para integrações existentes e novas integrações à medida em que os sistemas 
do banco alteram e as necessidades de integração aumentam. 

Neste momento conseguimos orquestrar e alterar serviços com pouco custo de alteração para consumidores dos mesmos. Para além 
disto, conseguimos de uma maneira rápida e efetiva para monitorizar a utilização dos serviços e garantir uma melhor qualidade de 
serviço para o negócio.

João Mendes
Head of Architecture

Detido a 100% por um dos maiores grupos bancários europeus, o Grupo Crédit Agricole, o Credibom é um banco especializado no crédito ao 
consumo e uma referência no financiamento automóvel em Portugal, que disponibiliza a Clientes e Parceiros soluções de crédito flexíveis, 
transparentes e adequadas às suas necessidades.

Em Portugal há mais de 20 anos, o Credibom presta um aconselhamento personalizado e transparente, procurando encontrar a melhor solução 
para cada caso. Tem a ambição de ser o melhor Banco de Crédito ao Consumo em Portugal, através do reconhecimento por parte dos seus 
Parceiros e Clientes.
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