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Resumo

As empresas de desenvolvimento de software encontram-se em meio a uma transformação
sem precedentes, conduzida pelos avanços na Tecnologia da Informação e na utilização da
internet. O principal efeito dessa transformação é o aumento na pressão pelo desenvolvi-
mento de novos sistemas de maneira cada vez mais rápida. Esta pesquisa visa demonstrar
a aplicação de uma arquitetura proveniente de um grupo de arquiteturas de software
conhecidas como Ports and Adapters, Clean Architecture, ou Hexagonal Architecture, assim
como seu framework de referência fortemente baseado nos preceitos do padrão arquitetural
Naked Objects. A indicação da eficácia do conjunto de framework e arquitetura é dada
por um experimento realizado em meio a uma população de desenvolvedores de software
da empresa, onde são comparados os resultados dos desenvolvedores que utilizaram o
framework dos que não utilizaram, com a prerrogativa de isolar o impacto do conhecimento
de negócio no experimento. Os resultados demonstram que a aplicação da arquitetura em
questão impacta substancialmente de maneira positiva na diminuição do tempo e do custo
no desenvolvimento dos softwares, configurando-se como uma vantagem competitiva da
empresa diante de seus concorrentes.

Palavras-chaves: Arquitetura de Software, Domain Driven Design, Framework, Naked
Objects, Vantagem Competitiva.



Abstract

Software development companies are in the midst of an unprecedented transformation,
driven by advances in Information Technology and the use of the Internet. The main
effect of this transformation is the increase in pressure for the development of new systems
in an increasingly fast way. This research aims to demonstrate the application of an
architecture from a group of software architectures known as Ports and Adapters, Clean
Architecture, or Hexagonal Architecture, as well as its reference framework strongly based
on the precepts of the Naked Objects architectural pattern. The effectiveness of the
framework and architecture set is given by an experiment carried out among a population
of software developers of the company, comparing the results of the developers who used
the framework of those who did not use, with the prerogative to isolate the impact of
business knowledge on the experiment. The results demonstrate that the application of
the architecture in question substantially impacts in a positive way the reduction of time
and cost in the development of the software, configuring itself as a competitive advantage
of the company in front of its competitors.

Key-words: Software Architecture, Frameworks, Naked Objects, Competitive Advantage.
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1 Introdução

Pelo fato do software, como todo capital, ser conhecimento incorporado e pelo fato
de esse conhecimento ser inicialmente disperso, tácito, latente, e, em considerável medida,
incompleto, o desenvolvimento de software é um aprendizado social. Esse processo é um
diálogo no qual o conhecimento, que deverá se tornar o software, é coletado, reunido e
incorporado ao software. Tal processo possibilita a interação entre usuários e projetistas e
ferramentas em evolução (tecnologia). Trata-se de um processo iterativo no qual a própria
ferramenta em evolução serve como meio de comunicação em cada rodada de diálogo,
extraindo mais conhecimento útil das pessoas envolvidas (LEWIN; BAETJER, 2011).

As empresas atualmente estão em meio a uma transformação sem precedentes
que é conduzida pelos avanços na Tecnologia da Informação e na utilização da internet.
As aplicações estão mudando os meios pelos quais as empresas realizam suas operações,
entregando bens e serviços a clientes nas mais diversas indústrias. Os efeitos dessas
mudanças nas empresas e departamentos de TI são diversos, mas tem destaque o aumento
de pressão por parte do mercado e das empresas no desenvolvimento de novos sistemas
de maneira cada vez mais rápida. Aplicações web são complexas de maneira que devam
integrar sistemas e processos através das organizações, utilizam tecnologias relativamente
novas e trespassam por diversos hardwares e plataformas diferentes. Os desafios dos projetos
de software aumentam cada vez mais, sempre que o tempo do ciclo de desenvolvimento
de software tem sua duração encurtada em virtude de pressão principalmente vinda do
mercado (RAVICHANDRAN, 2003).

De maneira a manter-se alinhadas às expectativas do mercado as aplicações devem
ser projetadas para serem adaptáveis à mudanças em termos de negócio e tecnologia, o que
requer que sejam de fácil criação atualização de modo a introduzir novas funcionalidades.
Diversas possíveis soluções foram apresentadas de modo a auxiliar a sua produção acompa-
nhar as demandas de mercado. Dentre elas a CBD (Component Based Development) que
surge como uma abordagem candidata a auxiliar tais demandas, que tem como objetivo
principal a generalização de partes da aplicação em componentes e frameworks 1 que
podem trazer o conceito de reuso de software à realidade das empresas, onde ao invés
das aplicações serem desenvolvidas a partir do ponto zero, possam ser compostas de
conjuntos de componentes abstraídos e tornar o desenvolvimento de software mais parecido
a um mecanismo industrial. Este conjunto de ideias envoltas ao termo componentização
oferece diversas vantagens no sentido de composição de aplicações mais modulares por
componentes reutilizáveis (RAVICHANDRAN, 2003). É esperado que ofereçam maior
1 framework é um conjunto de classes que provê reuso de código sob uma alta granularidade. (GUERRA,

2010)
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adaptabilidade, escalabilidade e manutenibilidade no software resultante. Construir siste-
mas constituídos de componentes previamente testados contribuem também para auxiliar
a melhor qualidade e confiabilidade (LIM, 1998; VITHARANA; JAIN, 2000; SPROTT,
2000). Tendem a aumentar a produtividade dos desenvolvedores (LIM, 1998), diminuir o
ciclo de desenvolvimento (DUE, 2000) e reduzir o custo de desenvolvimento (DUE, 2000;
PATRIZIO, 2000).

De modo a utilizar-se de tais mecanismos em escala e de maneira uniforme dentro
das empresas é necessário atribuir uma arquitetura geral aos sistemas produzidos. Uma
arquitetura bem executada possibilita que as empresas respondam rápido à redefinições
dos mercados, além de acelerar a introdução de novos produtos e melhorar sua qualidade,
executar reengenharia em sistemas legados e gerenciar muitas variações necessárias à
utilização do mesmo produto em diversos mercados (DIKEL et al., 1997).

Para empresas que tem como característica a criação e comercialização de produtos
de software com maiores índices de manutenibilidade, a redução do tempo necessário para
um novo produto ser apresentado ao mercado, a maior capacidade de produção a um custo
mais baixo podem ser fatores que representam vantagem competitiva sustentável nestas
organizações.

1.1 Objetivos

O objetivo principal deste trabalho é delinear como a adoção de uma arquitetura de
software pode apoiar empresas desenvolvedoras de software a tornarem-se mais competitivas,
sob a ótica da redução do tempo e custo de desenvolvimento de softwares. Para tanto,
serão abordados a base teórica das respectivas arquiteturas e modelos derivados.

1.2 Questão de Pesquisa

Segundo Gil (2008) por se vincular estreitamente ao processo criativo, a formulação
de um problema não se faz mediante observações rígidas e sistemáticas, e algumas condições
podem facilitar tal tarefa, como a imersão sistemática no objeto, o estudo da literatura
existente e a discussão com pessoas que acumulam muita experiência prática neste campo
de estudo.

Dessa maneira, foi possível definir a seguinte questão de pesquisa: Como a adoção
de uma arquitetura de software pode apoiar empresas desenvolvedoras de software a
tornar-se mais competitivas, sob a ótica da redução do tempo e custo de desenvolvimento
de softwares?

É esperado que dada a conclusão deste experimento possa se ter uma visão mais
clara acerca da resposta ao problema de pesquisa.
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1.3 Justificativa

O mercado brasileiro de Tecnologia da Informação, incluindo hardware, software,
serviços e exportações de TI, movimentou 39,6 bilhões de dólares em 2016, representando
2,1% do PIB brasileiro e 1,9% do total de investimentos de TI no mundo, um resultado
sensivelmente inferior às participações apontadas no ano anterior (NETO, 2017). Em 2016,
a utilização de programas de computador desenvolvidos no país (incluindo o software sob
encomenda) representou 31% do investimento total, mantendo a tendência de crescimento
da participação do software desenvolvido no país em relação ao mercado total, que vem
sendo apontada desde 2004 (NETO, 2017). Ainda no mesmo relatório, considerando-se
apenas as 4.872 empresas que atuam no desenvolvimento e produção de software no país,
cerca de 95% podem ser classificadas como micro e pequenas empresas, segundo análise
realizada pelo critério de número de funcionários (até 99 funcionários). Tais dados sugerem
a ideia de que embora o mercado externo de software em 2016 tenha sofrido leve queda de
participação, o mercado brasileiro de software, ao contrário, manteve a tendência de alta
observada desde 2004. Tal fato indica a importância da produção de software brasileira.

Produtos de software são aqueles utilizados por mais de uma organização. São
configurados e customizados para sua utilização em um contexto específico, o do cliente.
Geralmente são produtos duradouros e tem a obrigação de serem mantidos e evoluídos
durante muitos anos (UNPHON; DITTRICH, 2010). Neste período de evolução devem ser
considerados aspectos de desenvolvimento tecnológico e demais relativos ao domínio de
atuação do produto. Nesse contexto a arquitetura de sistemas é um importante recurso,
embora um estudo de 2008 dos mesmos autores tenha comprovado que grande parte das
empresas não contam com um processo de arquitetura de software (UNPHON; DITTRICH,
2010). De maneira análoga o estudo de Krishnan et al. (2000) indica que investimento em
fatores que amplificam capacidade de desenvolvimento de software, capacidade profissional,
e a maior utilização de recursos nas fases iniciais de do desenvolvimento ( especialmente no
design ) tem impacto positivo significante na qualidade dos sistemas desenvolvidos. Porém
este estudo também indica que a utilização de ferramentas não contribui significativamente
no aumento de produtividade e qualidade dos sistemas.

Empresas de grande porte conseguem investir mais capital em termos de volume
bruto que as empresas de pequeno porte. Logo, de maneira a adentrar os mercados
pertencentes às grandes empresas, as pequenas e médias devem compor alguma maneira
de concorrer equivalentemente, seja via aporte financeiro, otimização de recursos internos
ou outras possibilidades. De maneira a mapear e compor sua estratégia pode ser utilizada
a perspectiva da visão baseada em recursos (RBV - Resource Based View), onde os
recursos das empresas são classificados em estratégicos e sob a composição desses recursos
entre si ou com outros mais comuns, pode-se elaborar uma estratégia de ação. Neste
contexto Montoni e Rocha (2007) afirmam que o continuo aperfeiçoamento da capacidade
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de desenvolvimento de software é fator fundamental para que as organizações do mercado
de software prosperem.

Segundo Krishnan et al. (2000) evidências empíricas acerca da redução de custos que
não comprometam qualidade do produto final são de significante contribuição à literatura,
uma vez que a comunidade de software durante muito tempo tem enfrentado diversas
dificuldades em entregar e manter produtos e software com qualidade e no prazo esperado,
onde tais projetos tem como característica uma grande extrapolação do orçamento em
termos de custo e prazo (BLACKBURN; SCUDDER; WASSENHOVE, 1996). A principal
alegação é que os custos do ciclo de vida do software são inversamente relacionados com
a qualidade obtida e é sempre ótimo criar produtos sem nenhum erro (CROSBY, 1980;
GYRNA, 1998). A justificativa para essa visão é que a redução de custos e a melhoria da
qualidade podem ser alcançadas simultaneamente, reduzindo o desperdício e o retrabalho,
e que a redução de defeitos no produto leva a economias substanciais nos custos de suporte
(KRISHNAN et al., 2000).

O efeito da capacidade técnica dos membros de uma equipe de desenvolvimento
de software e o uso de várias ferramentas de software na determinação da qualidade
do produto ou da produtividade da equipe são bem abordados na literatura (CONTE;
DUNSMORE; SHEN, 1986; FENTON, 1999). Jones (2014) define alguns pontos de controle
a ser atingidos pelas empresas de software entre os anos de 2014 a 2018 dentre quais são
destacadas:

• Redução dos custos de controle de qualidade de 45% do custo total de desenvolvimento
para 20% do total.

• Aumento da cobertura de testes de 75% para 98.5%

• Redução de problemas relativos à extrapolação de cronogramas de 50% para 5%

• Redução das chances de extrapolação do custo dos projetos de 40% para 5%

• Aumento da utilização de componentes reutilizáveis de 15% para 75%

• Diminuição da média de duração dos projetos de software em 35%

Porém, apenas menos de 1% das empresas norte americanas conseguiram concluir
a maior parte dos pontos de controle enquanto menos de 5% das companhias de software
do mundo conseguiram atingir pelo menos um dos pontos de controle (JONES, 2014).

Tais números indicam que as empresas de software devem se comprometer a um
processo de melhoria contínua principalmente no que tange à otimização dos custos de
desenvolvimento, comprometimento com os prazos e principalmente produtividade da
equipe. Desta maneira este trabalho visa expor como alguns destes problemas de qualidade,
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produtividade e redução de custos são tratados por uma empresa desenvolvedora de
softwares através da utilização de uma instância de um recente grupo de arquiteturas de
sistemas e um framework que a implementa, o que recentemente se traduziu em um dos
maiores fatores que a contribuem ao conjunto de vantagens competitivas no ambiente
mercadológico a qual está situada atualmente.

1.4 Estrutura do Trabalho

O capítulo 2, Revisão da literatura, apresenta uma revisão bibliográfica acerca da
temática do entorno deste trabalho, sendo composta de Vantagem Competitiva, sob a
ótica da RBV; Arquitetura de software, onde será discorrido sobre as bases do tema assim
como arquiteturas clássicas e os dois modelos que norteiam a arquitetura híbrida proposta
neste trabalho; seguido por seções de Design Patterns, Frameworks de desenvolvimento,
Domain Driven Design e seus sub-blocos, de modo a ilustrar a composição arquitetural a
ser descrita na seção 4

O capítulo 3 trata do método de pesquisa, da composição do experimento controlado
assim como da determinação dos sujeitos, do ambiente e dos protocolos de coleta de dados.

O capítulo 4 apresenta uma descrição da empresa, do ambiente de negócios à qual
está inserida, assim como a construção das etapas críticas da arquitetura e do framework
utilizados. Além destinar-se a apresentação dos resultados obtidos após a finalização do
experimento, elucidando numericamente a proposição inicial deste trabalho.

O capítulo 5, Considerações Finais, demonstra as principais conclusões do trabalho,
apresenta as possíveis contribuições acadêmicas e gerenciais, assim como sugestões para
trabalhos vindouros.
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2 Revisão da Literatura

A revisão da literatura tem por objetivo no contexto deste trabalho identificar
recursos utilizados no desenvolvimento da arquitetura utilizada pela empresa assim como
a base teórica para a narrativa da relação entre os conceitos abordados. Na seção relativa
à vantagem competitiva 2.1, é descrito a perspectiva estratégica da RBV sob a qual será
realizada a análise final. Na seção 2.2 será abordada a origem do termo, alguns padrões
arquiteturais analisados na composição da arquitetura alvo e principalmente os modelos
de Cockburn (2005) e Pawson e Wade (2003), de modo a permitir o entendimento da
abordagem utilizada. Na seção 2.3 serão abordados alguns padrões importantes para a
composição de frameworks de desenvolvimento, além de alguns padrões menos utilizados,
mas que fazem parte do produto final em análise. Posteriormente na seção 2.4 serão
descritos mecanismos utilizados para a criação de frameworks com o objetivo de classificar
e contextualizar o framework criado pela empresa. A seção 2.5 aborda o ferramental
introduzido com a abordagem de Domain Driven Design ao desenvolvimento de software
visando organizar seu domínio assim como define melhores práticas neste contexto.

2.1 Vantagem Competitiva

Segundo Porter (2008), a vantagem competitiva é o resultado da capacidade da
firma de realizar eficientemente o conjunto de atividades necessárias para obter um custo
mais baixo que o dos concorrentes ou de organizar essas atividades de uma forma única,
capaz de gerar um valor diferenciado para os compradores. Porter (1991) sustenta, ainda,
que o mercado forma a estrutura dos negócios empresariais e que atualmente a tecnologia
da informação e comunicação (TIC) faz parte do modo como o negócio responde às forças
de mercado. Nesta dinâmica da economia baseada em conhecimento, as empresas reagem
fortemente às informações obtidas do mercado.

A perspectiva estratégica da RBV (Resource Based View) por sua vez, postula que
os recursos internos da organização sejam fontes de vantagens competitivas (BARNEY,
1986; BARNEY, 1991; WERNERFELT, 1984). A unidade fundamental de tal teoria
se dá pelos recursos e capacidades controlados pela empresa, o que incluem todos os
recursos tangíveis e intangíveis que a tornem apta a definir e implementar estratégias
(BARNEY; HESTERLY, 2004). Porém aparentemente definir, classificar e conhecer os
recursos considerados estratégicos não se mostra uma tarefa simples.

Penrose (1959) já elucidava diversas dificuldades nesta tarefa, dentre elas que os
recursos são importantes dada a suas diversas utilidades além do fato que o mesmo recurso
pode ser utilizado em uma imensa quantidade de funções ou atividades dependendo somente
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da maneira como é gerenciado. A definição dos recursos considerados estratégicos não
elimina as possibilidades de obtenção de vantagem competitiva das empresas justamente
porque a interação entre tais recursos pode gerar diversas senão infinitas possibilidades. Esta
abordagem fez surgir uma necessidade entre as empresas de verificarem internamente quais
seus potencias pontos de vantagem competitiva a partir de aspectos fundamentalmente
endógenos.

O consensual importante nesta análise realmente é que os recursos sejam atributos
de domínio e de preferência, privilégio da empresa analisada (RUMELT; LAMB, 1997;
WERNERFELT, 1984; RAPHAEL; H., ; PETERAF, 1993). A alta gestão muitas vezes tem
dificuldade no reconhecimento e classificação destes recursos que representam o centro da
competitividade de suas companhias e falham ao não proteger os ativos mais estratégicos
de maneira que não sejam copiados ou emulados (DIERICKX; COOL, 1989).

Quanto à classificação dos recursos, os ativos são entradas capazes de gerar retorno
sustentável para a companhia (AMIT; SCHOEMAKER, 1993). São classificados também
em tangíveis e intangíveis sendo o primeiro caracterizado por ser de fácil avaliação
justamente por ser adquiridos no mercado, como equipamentos, instalações, estoques ou
matéria prima, por exemplo. Os intangíveis são compostos pela característica de difícil
avaliação e podem ser exemplificados com ativos como marca, cultura organizacional,
conhecimento tácito ou capacidade de aprendizado. Tais ativos intangíveis são objetos
importantes para a sustentação de uma vantagem competitiva pois são difíceis de simular,
imitar ou mesmo copiar além de serem difíceis mesmo de serem reconhecidos e valorados,
uma vez que podem ser resultado da trajetória de vida da empresa(WERNERFELT, 1984).

De acordo com a RBV nem todos os recursos da empresa compõe o corpo de
recursos estratégicos, pois a condição efetiva para tal se dá quando os recursos possam ser
portadores de diferenciais qualitativos positivos em relação aos concorrentes, e quando
recursos aparentemente comuns são organizados pelas competências da alta gestão da
organização, transformando-os em ativos muito específicos, onde a capacidade de manter e
gerenciar o recurso estratégico permite que algumas empresas desempenhem seu papel
de maneira mais eficaz que dos seus eventuais competidores (BARNEY, 1991; GRANT,
1991).

Barney (1991) aponta que os recursos empresariais consistem no conjunto de todos
os ativos tangíveis e intangíveis, humanos e não humanos possuídos e controlados pelas
empresas que lhe permitam agregar valor superior aos seus produtos e serviços, dentre
as quais são categorizadas em três principais classes de recursos, os físicos, os humanos
e os organizacionais. Grant (1991) ainda adiciona recursos tecnológicos, financeiros e
reputacionais.

Para Barney (1986) os recursos fornecem à empresa maneiras de criar barreiras de
entrada necessárias à manutenção do poder de mercado, o que ocorre devido a imperfeições
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naturais do mercado de recursos. Somente por mecanismos afetados por recursos estratégi-
cos tais barreiras passam a exercer influência no mercado, como patentes, economias de
escala, reputação, cultura consumidora, ou pelo o histórico do mantimento de tais recursos
impedir que empresas entrantes não consigam obter os mesmos recursos, não os consigam
em um prazo aceitável ou ainda não os consigam devido à altos custos (WERNERFELT,
1984; GRANT, 1991). Tais barreiras são conhecidas pela denominação formal de mecanis-
mos de isolamento (RUMELT; LAMB, 1997). Ainda segundo (BARNEY, 1991) os recursos
devem ter algumas características intrínsecas especiais de modo a fornecer um desempenho
sustentável em termos de vantagem competitiva. Devem ser valiosos no sentido de prover à
empresa a capacidade de explorar oportunidades, reduzir ou até mesmo eliminar ameaças,
devem ser escassos entre os concorrentes atuais e entrantes futuros, devem ter alto custo
de imitação ou se preferência serem inimitáveis, e ainda insubstituíveis ou que não exista
substitutos próximos.

O valor potencial de rendimento de um recurso depende muitas vezes da organização
e da combinação entre ele e outros possivelmente não estratégicos quando são utilizados,
o que permite a conclusão que recursos valiosos e raros podem permanecer inativos, a
menos que possam ser colocados em utilização com outros recursos, mesmo os mais comuns
(BARNEY, 1991).

Em mercados perfeitamente competitivos como os vislumbrados nos modelos
econômicos neoclássicos todas as empresas de um dado mercado em algum momento
evolutivo atingiriam um ponto de simetria de desempenho onde eventuais diferenças
seriam atribuídas a fenômenos transientes, corrigidos posteriormente pelo próprio mercado
(BRITO; VASCONCELOS, 2004). Porém quanto mais incertos os ambientes, mais as
empresas tendem a adotar um comportamento padrão, por ser um mecanismo de limitar o
avanço no sentido de desempenho escalar. Assim a incerteza desempenha um papel de
incentivar a imitação de recursos. Quando as tecnologias principalmente organizacionais
são incompreendidas, quando o ambiente infunde uma incerteza simbólica ou ainda quando
as metas são ambíguas, essas empresas podem vir a adotar o comportamento de outras
empresas como modelo (DIMAGGIO; POWELL, 2000; PRADO GIMENEZ; HAYASHI
JÚNIOR; GRAVE, 2007). Assim, é necessário proteger de certa maneira os recursos
estratégicos empresariais do comportamento isomorfo.

Enquanto acompanhadas a melhorias institucionalizadas em capital humano, os
recursos de Tecnologia da Informação estão comumente associados com desempenho
superior das empresas e essa relação é ainda mais forte em setores muito competitivos
(FINK; NEUMANN, 2009; BRANZEI; THORNHILL, 2006). De maneira análoga sem
a utilização de tais recursos conjuntamente, as melhorias não são no geral significativas.
Ainda, Aragon-Correa, Garcia-Morales e Cordón-Pozo (2007) afirmam que mesmo que
se assuma a inovação como recurso fundamental para o desempenho, a mesma não está
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disponível a todas as organizações a qualquer momento, mas apenas à organizações que
detêm as características necessárias no momento correto.

Diversas críticas tem sido atribuídas ao modelo nos últimos anos como Priem e
Butler (2001), Kraaijenbrink, Spender e Groen (2010) tanto em aspectos tautológicos
quanto ao aspecto preditivo, ou à pouca consideração do mercado. Por outro lado, Barney,
David e Wright (2011) tem dedicado pesquisas para discutir tais criticismos e o futuro da
teoria da RVB, onde nessas análises há o reconhecimento que grande parte das críticas não é
exatamente assertiva, outras sugerem aprofundamentos de algumas áreas em determinadas
análises, mas com destaque para que tais críticas não comprometem a contribuição que o
modelo RBV promoveu e vem promovendo até hoje.

2.2 Arquitetura de Software

Assim como o software cresce em termos de tamanho funcional tem aumentado
também seu índice de complexidade. O design e a especificação de toda infraestrutura do
software tendem a assumir maior importância que algoritmos ou estrutura de dados de
computacionais (SHAW; GARLAN, 1996). Problemas estruturais incluem a organização do
sistema como uma composição de partes ou componentes, estruturas de controles globais,
protocolos de comunicação, acesso à dados, atribuição de funcionalidades aos elementos
de design do software, a própria composição dos elementos de design, distribuição física,
escalabilidade e performance, dimensões de evolução e seleção de melhores candidatos
dentre as alternativas de design (SHAW; GARLAN, 1996). De maneira mais abstrata
arquitetura de software envolve descrições dos elementos que são utilizados na construção
do software, assim como estabelece relações e padrões de relações entre esses elementos.

Vários autores definem arquitetura de software de diversas maneiras, mas em
sua grande maioria são bem aceitas as definições que tratam de inter-relação entre os
diversos componentes de um sistema (SHAW; GARLAN, 1996). Existe ainda uma definição
razoavelmente diferente, refletindo que arquitetura de software é um conjunto de decisões
que devem ser realizadas nas etapas iniciais de concepção do software mas que são
complexas de serem alteradas em fases subsequentes (FOWLER, 2003).

Componentes de uma arquitetura de sistema podem ser simples itens como clientes
e servidores, bancos de dados, filtros, camadas em uma estrutura de sistema hierárquica
ou itens bastante complexos e semanticamente ricos, como protocolos de comunicação
intra maquinas, ou protocolos de comunicação com bancos de dados, multicast de eventos
assíncronos ou Piped Streams. Além de especificar estrutura e topologia de um software,
a arquitetura demonstra a correspondência mais próxima possível entre os requisitos de
sistema e os elementos de sistema construídos, provendo ferramentas racionais para tomada
de decisão de design. Sob o aspecto não funcional, o tema arquitetura de sistemas cobre
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tópicos como capacidade, taxa de transferência (througput), consistência e compatibilidade
entre componentes (SHAW; GARLAN, 1996).

O uso de padrões e estilos de design é difundido em muitas disciplinas de engenharia.
De fato, uma compreensão comum e estabelecida das formas comuns de design é uma das
marcas de um campo de engenharia maduro. O vocabulário compartilhado de expressões
e regras de design e como usá-los é tipicamente codificado em manuais de engenharia e
materiais para profissionais (SHAW; GARLAN, 1996). Arquitetura de software é a máxima
abstração de um sistema, o que o torna perfeitamente adequado para ser usado como
artefato de comunicação, raciocínio e aprendizado acerca dos elementos e propriedades
de um sistema. É a essência do conhecimento acerca do sistema, dos seus elementos,
propriedades e principalmente do conjunto de decisões que foram tomadas previamente,
que levaram o sistema à sua forma atual (WEINREICH; BUCHGEHER, 2012). Neste
contexto desenvolvedores e arquitetos de sistemas reconhecem a importância de explorar o
conhecimento do design na criação e manutenção de sistemas (MONROE et al., 1997).

Um dos grandes marcos do design arquitetural consiste no uso de padrões idiomá-
ticos para organização de sistema. Grande parte destes padrões, ou estilos arquiteturais
foram desenvolvidos e maturados por anos, onde os designers de sistemas reconheceram o
valor de princípios organizacionais específicos e estruturas para certas classes de software
(SHAW; GARLAN, 1996). Dessa maneira, o a engenharia de software assim como a
engenharia tradicional mantém estilos arquiteturais codificados em vocabulário específico
e catalogado. No nível arquitetural, são encontrados termos como Client-Server System,
Pipe-Filter Design ou Layered Architecture, onde alguns desses padrões arquiteturais são
comumente associados a métodos específicos de design e notações como Object Oriented e
Dataflow Organizations. A taxonomia clássica sugerida por Shaw e Garlan (1996) e Shaw
(2009) se mantém ativa no período atual embora alguns outros designs arquiteturais se
tornaram importantes, porém ainda não formalmente classificados segundo tal taxonomia.
A taxonomia é ilustrada na Figura 1.
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Figura 1 – Taxonomia básica dos estilos arquiteturais segundo Shaw e Garlan (1996)

De maneira a compreender melhor a taxonomia dos padrões arquiteturais é utilizado
geralmente um framework comum de modo a analisá-las sempre pelo mesmo prisma. O
framework proposto por Shaw e Garlan (1996) descreve a arquitetura como um conjunto de
componentes computacionais interligados por conectores e descrições acerca da interação
entre os objetos conectados. No conjunto de componentes podem constar como exemplo:
clientes, servidores, filtros, camadas, bancos de dados, e como exemplo de conectores
podem ser citados: Procedure Calls, Event BroadCast protocolos de bancos de dados,
Pipes (SHAW; GARLAN, 1996). Um padrão arquitetural então define um vocabulário
de componentes, tipos de conectores e um conjunto de restrições impostas à determinada
relação entre os componentes interligados. Para muitos padrões arquiteturais podem existir
um ou mais modelos semânticos que especificam como determinar propriedades globais de
um sistema a partir do conjunto de propriedades de suas partes (SHAW; GARLAN, 1996).

2.2.1 Pipes And Filters

Em um padrão de arquitetura pipes-and-filters cada componente contém um
conjunto de entradas e saídas, onde um componente recebe streams de dados pelas suas
entradas e produz stream de dados em sua saída. Isto é geralmente executado aplicando-se
uma transformação local nos streams de entrada e computando incrementalmente de
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maneira que a saída do stream de dados inicie-se antes que a entrada seja totalmente
consumida. Tais componentes são chamados neste padrão arquitetural de filters. Os
conectores deste padrão funcionam como conduítes para os streams, transmitindo as
entradas de um filtro para as entradas de outro. Este componente é chamado de pipe
(SHAW; GARLAN, 1996). O esquema é demonstrado graficamente na figura 2.

Figura 2 – Arquitetura Pipes and Filters

. .

Fonte: Shaw e Garlan (1996)

Segundo Shaw e Clements (1997) uma invariância importante deste padrão consiste
na condição de que os filtros devem ser independentes, não devem compartilhar seu estado
(stateless) com outros filtros, e não devem necessitar conhecer a identidade do seu filtro
antecessor ou sucessor. Sua especificação pode restringir o que aparece no fluxo de dados
ou garantir exceções na saída dos dados, mas um filtro não deve identificar os componentes
nas saídas dos seus pipes. Ainda a corretude de uma implementação de pipes-and-filters
não deve depender naturalmente da ordem nos quais os filtros executam seu processamento
incremental. Algumas especializações deste padrão podem incluir pipelines que podem
restringir à sequências lineares de filtros, bounded pipes que restringem a quantidade
de dados que podem residir em um pipe, typed-pipes, os quais necessitam que os dados
trafegados entre dois ou mais filtros obedeçam a uma tipagem específica.

Uma utilização degenerada deste padrão existe quando cada um dos filtros processa
todos seus dados como uma única entidade. Dessa maneira a implementação de pipes-
and-filters torna-se uma implementação batch-sequencial, onde os pipes não servem mais
à função de prover um stream de dados, e esses sistemas são tratados sob outro padrão
arquitetural (SHAW; GARLAN, 1996).

Os exemplos mais conhecidos de utilização deste padrão arquitetural são os progra-
mas escritos em Unix Shell, onde o Unix provê uma notação para conectar componentes,
representados por processos Unix, e mecanismos em tempo de execução para implementar
pipes. Outro exemplo bem conhecido são compiladores que tradicionalmente têm sido
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vistos como sistemas de pipeline, onde as fases geralmente não são incrementais. Estas fases
incluem análise léxica, tradução, análises semânticas e geração de código. Outros exem-
plos são facilmente encontrados nos mecanismos de programação paralela, programação
funcional e sistemas distribuídos (SHAW; CLEMENTS, 2006).

Como vantagens do padrão pipes-and-filters são citados por Shaw e Clements
(2006):

• Permitem que o projetista compreenda o comportamento geral do sistema em termos
de entradas e saídas como uma simples composição de filtros individuais.

• Suportam o reuso, afinal os filtros são intercambiáveis.

• Sistemas baseados em pipelines tornam-se mais fáceis de manter e evoluir. Novos
filtros podem ser adicionados à sistemas existentes e filtros antigos podem ser
substituídos por novos filtros melhores.

• Permitem certos tipos de análises especializadas como análise de taxa de transferência
e deadlock.

• Naturalmente suportam processamento paralelo e possivelmente distribuído.

Desvantagens do padrão:

Pipes-and-Filters geralmente conduzem o sistema à uma organização em lotes
sequenciais do processamento. Apesar de filtros poderem executar de maneira incremental
e serem independentes uns dos outros, alguns designers podem pensar em cada filtro como
provedor de uma completa transformação de entrada em saída de dados. No geral, este
padrão arquitetural não é indicado para sistemas interativos. Atualizações incrementais na
visualização são melhor tratadas na arquitetura em camadas (SHAW; GARLAN, 1996).

2.2.2 Arquitetura em Camadas

Uma arquitetura em camadas é organizada hierarquicamente, onde cada camada
fornece serviços para a camada imediatamente superior e consome serviços da camada
imediatamente inferior. Em alguns sistemas organizados em camadas, as camadas internas
são escondidas das demais com exceção à sua camada imediatamente superior ou para certas
funções cuidadosamente elencadas a serem expostas. Neste tipo de padrão arquitetural os
componentes implementam uma Máquina Virtual em alguma camada da hierarquia. Os
conectores são definidos pelos protocolos de conversação entre as camadas e as restrições
topológicas incluem limitada interação com camadas adjacentes (SHAW; GARLAN, 1996).
Bushmann, Meunier e Rohnert (1996) define o padrão como um mecanismo que auxilia
a decomposição de sistemas em grupos de sub tarefas nos quais cada grupo existe em
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um nível particular de abstração. Fowler (2002) define novamente o padrão arquitetural
como "arquitetura que define os limites da aplicação com uma camada de serviços que
estabelecem um conjunto de operações disponíveis e coordena a resposta da aplicação em
cada operação"e o esquema da arquitetura é exemplificado na Figura 3

Figura 3 – Arquitetura em camadas

Fonte: Shaw e Garlan (1996)

Sistemas que implementam arquitetura em camadas apresentam diversas caracte-
rísticas atrativas. Primeiro, suportam a construção de sistemas com crescentes níveis de
abstração, o que corrobora com a estratégia de dividir um complexo problema em partes
menores e mais concisas; segundo estes sistemas suportam de melhor maneira alterações
ou evoluções na base de código, uma vez que no pior dos casos, alterações em uma camada
somente afetam a camada imediatamente superior e inferior; terceiro, suportam o reuso
de código uma vez que permitem diversas implementações de segmentos de camada que
podem ser utilizadas de maneira intercambiável. Bons exemplos de implementadores deste
tipo de arquitetura são o modelo OSI ISO e alguns protocolos de sistema XWindows
(SHAW; GARLAN, 1996). Camadas com interfaces padronizadas podem confinar os efeitos
de alterações de código somente à camada que sofreu alteração (BUSHMANN; MEUNIER;
ROHNERT, 1996). Um exemplo pertinente é uma camada de acesso à dados que sofre
uma alteração em uma consulta ao banco de dados, onde caso não ocorra alteração na
interface, as camadas superiores não sofrerão alterações em virtude de alterações nesta
camada.

Por outro lado, existem desvantagens deste padrão arquitetural. Nem todos os
sistemas podem ser construídos em camadas de maneira simples. E mesmo se um sistema
puder ser organizado desta maneira considerações acerca de performance podem requerer
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que funções de mais alto nível estejam mais próximas na hierarquia de camadas de imple-
mentações de baixo nível. Ainda é comum verificar dificuldades entre os desenvolvedores de
encontrar o nível correto ou necessário de abstração entre as camadas (SHAW; GARLAN,
1996). Segundo Shaw e Garlan (1996), tal fenômeno é particularmente verdadeiro para
modelos em camadas padronizados. Bushmann, Meunier e Rohnert (1996) adicionam que
alguns serviços pertencentes a camadas inferiores podem executar operações excessivas ou
duplicadas não requeridas por camadas superiores e devem exercer impacto negativo na
performance do sistema.

Uma variante deste padrão arquitetural relatada por Bushmann, Meunier e Rohnert
(1996) é a chamada Relaxed Layered System (Arquitetura em camadas Relaxada), onde o
padrão é menos restritivo sob o aspecto do relacionamento entre as camadas, de maneira
que uma camada pode consumir serviços de todas as camadas superiores ou inferiores
e não somente da camada superior ou inferior adjacente. Um pouco além, uma camada
pode ser parcialmente opaca o que significa que alguns serviços podem ser consumidos
não somente pela camada imediatamente superior, mas por qualquer camada superior
independentemente da relação hierárquica. Nessa variante são conhecidos os problemas
de diminuição no índice de manutenibilidade, em virtude dos ganhos em performance e
flexibilidade.

2.2.3 Model View Controller

Alguns sistemas necessitam de alto grau de interação com os usuários geralmente
via uma Interface Gráfica com o Usuário (GUI - Graphical User Interface). Tais sistemas
tem como característica básica a iteração com o usuário, e um dos objetivos principais
consiste em melhorar a usabilidade do sistema sob a visão do usuário. Dessa maneira
ao especificar a arquitetura deste tipo de sistema o desafio é manter o núcleo funcional
independente da interface gráfica, onde geralmente o núcleo funcional é baseado nos
requisitos funcionais e deve ser mantido estável. Interfaces gráficas por outro lado, são
objetos de mudança e adaptação. Por exemplo, sistemas podem ter de suportar diferentes
padrões de interface, look-and-feel 1 e interfaces diferenciadas que se adequem melhor aos
processos de negócios. Um dos padrões arquiteturais mais antigos e utilizados é o padrão
MVC, ou Model View Controller (BUSHMANN; MEUNIER; ROHNERT, 1996).

O padrão arquitetural MVC divide uma aplicação iterativa em três componentes. O
Modelo contém a funcionalidade central e dados, a Visualização apresenta informações ao
usuário e recebe entrada de dados e o Controlador coordena a interação com o usuário. Os
dois últimos juntos, compreendem a interface com o usuário. Um mecanismo de propagação
de mudanças garante a consistência entre a interface e o modelo (BUSHMANN; MEUNIER;
ROHNERT, 1996).
1 Em projeto de software, o termo look-and-feel é utilizado para descrever aspectos de projeto visual
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A Figura 4 ilustra a composição estática de uma implementação de MVC com a
utilização de observadores (padrão Observer) responsável pela propagação alteração de
estados do modelo.

Figura 4 – MVC sob a ótica do padrão Observer.

Fonte: Bushmann, Meunier e Rohnert (1996)

A Figura 5 ilustra através de um diagrama de sequência da UML como uma entrada
de dados do usuário que resulte alteração no estado interno dos componentes do modelo
disparam o mecanismo de propagação.
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Figura 5 – MVC utilizando um controlador por View.

Fonte: Bushmann, Meunier e Rohnert (1996)

A Figura 6 ilustra a maneira pela qual a tríade de componentes do MVC é
inicializada. O código de inicialização geralmente é alocado fora do s três componentes, por
exemplo no programa ou unidade principal. A inicialização dos componentes Controller e
View ocorrem similarmente para cada View aberta para o modelo.

Figura 6 – MVC utilizando mais de um controlador por View.

Fonte: Bushmann, Meunier e Rohnert (1996)
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Os componentes de visualização exibem informações ao usuário, e estas informações
vem dos componentes de Modelo, onde podem existir diversos componentes de visualização
para o mesmo modelo. Cada componente de visualização tem um componente Controlador
o qual recebe entrada, geralmente movimentos codificados de teclado e mouse que são
traduzidos para requisições de serviço para componentes de Modelo ou Visualização.
O usuário, dessa maneira somente interage com o sistema através dos componentes
Controladores (BUSHMANN; MEUNIER; ROHNERT, 1996). A separação clara do modelo
dos componentes de visualização e controladores, propicia que existam diversas visualizações
diferentes do mesmo componente do Modelo. Quando um usuário altera um componente
do modelo via um controlador em uma visão, todas as outras visões devem refletir a
alteração. Para isso ocorrer de maneira adequada o próprio modelo notifica as visualizações
ativas de que determinado dado foi alterado. Os componentes de visualização então
atualizam junto ao Modelo o status de suas informações e atualizam a interface gráfica
(BUSCHMANN; HENNEY; SCHMIDT, 2007a). Tal mecanismo de notificação utilizado
no padrão MVC tradicional é expresso pelo padrão de projeto Observer (GAMMA et al.,
1993), ou publish-subscribe (BUSHMANN; MEUNIER; ROHNERT, 1996).

É apropriado verificar que a utilização de uma implementação de Observer em am-
biente distribuído traz problemas de performance e instabilidade. Logo, as implementações
de padrão MVC para aplicações distribuídas principalmente web implicam em substituir a
utilização de Observer e publish-subscribe por um mecanismo de visualização que atualize
as informações na view a partir do modelo, independentemente do momento de sua real
alteração de estado.

MVC provavelmente é o mais conhecido padrão arquitetural utilizado para organizar
sistemas iterativos. Foi criado por Trygve Reenskaug (REENSKAUG; PER; ODD, 1996)
e pioneiramente implementado no ambiente Smalltalk-80 (KRASNER; POPE, 1988). A
aplicação do MVC tem os seguintes benefícios:

• É possível existir múltiplas visualizações diferentes do mesmo modelo, ou seja,
maneiras diferentes de exibir as mesmas informações pertencentes à determinado
sujeito do modelo (BUSHMANN; MEUNIER; ROHNERT, 1996).

• O mecanismo de propagação de mudanças do MVC garante que cada um dos
Observers ou subscribers (dependendo do mecanismo escolhido) são notificados de
mudanças nos dados no instante correto. Isto torna possível a sincronização de todas
as Views e Controllers dependentes (BUSHMANN; MEUNIER; ROHNERT, 1996).

• Componentes de Visualização e Controladores plugáveis: Devido à maneira com
o qual o padrão MVC controla a dependência entre seus componentes, o modelo
torna-se fixo enquanto pode-se intercambiar qualquer implementação nas camadas
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View e Controller, tornando a manutenibilidade nesse contexto melhor otimizada
(BUSHMANN; MEUNIER; ROHNERT, 1996).

• Possibilidade de intercâmbio de look-and-feel : Uma vez que neste padrão cada
componente torna-se intercambiável dentro de seu contexto, é possível intercambiar
a tecnologia que implementa a Visão e o Controlador por outras, e isso permite
a alternância de look-and-feel sem afetar o modelo (BUSHMANN; MEUNIER;
ROHNERT, 1996).

• Implementação potencial: Tal padrão é facilmente implementado e distribuído em
forma de frameworks (BUSHMANN; MEUNIER; ROHNERT, 1996). De fato, atual-
mente existem dezenas ou centenas de implementações de MVC disponíveis para
os mais diversos perfis tecnológicos (TAPESTRY, 2018; APACHE, 2006; ORACLE,
2018b).

As possíveis consequências negativas do padrão documentadas por Bushmann,
Meunier e Rohnert (1996) são listadas a seguir:

• Aumento de complexidade: Seguir um modelo MVC estritamente não é sempre a
melhor escolha para construir um sistema interativo. Gamma (1991) argumenta
que a utilização de componentes MVC separados entre si que representam menus e
simples elementos de texto por exemplo aumentam a complexidade na construção e
manutenção da aplicação sem oferecer grandes ganhos em flexibilidade.

• Potencial para atualização excessiva na interface: Quando uma simples ação de
alteração do usuário via um controller, dispara várias atualizações nos componentes
de visualização, é bem possível que grande parte das atualizações não tenham que ser
enviadas a cada uma das visualizações ativas, ou seja, nem todas as alterações estado
do modelo realmente devem ser propagadas para os componentes de visualização. Por
exemplo, uma tela com uma janela iconizada pode não necessitar de uma atualização
até que tal janela seja restaurada ao seu padrão e tamanho originais (BUSHMANN;
MEUNIER; ROHNERT, 1996).

• Conexão muito próxima entre os componentes de Visualização e Controladores: tais
sujeitos são componentes separados, mas intimamente interligados, o que prejudica
realmente sua qualidade de reuso. Segundo Bushmann, Meunier e Rohnert (1996) é
muito difícil que um componente específico de visualização possa ter seu componente
controlador trocado e funcionar desta maneira. Uma exceção à regra consiste em
componentes de visualização e seus respectivos controladores que representem infor-
mação livre de estado, ou informações estáticas, justamente pelo fato de o controlador
poder ignorar totalmente a entrada de dados ou solicitações de alteração de estado.
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• Alto acoplamento do conjunto Visão e Controlador em um modelo. Este conjunto de
componentes realizam chamadas diretas nos componentes do modelo. Isto implica
que mudanças no modelo geram efeitos negativos no controlador e visão. Este
problema torna-se maior ainda quando existem diversas visualizações para um
mesmo componente de modelo. Tal problema tende a ser amenizado utilizando-se um
padrão de projeto chamado Command processor ou Processador de comandos, que
atua como um mediador entre os comandos trafegados entre controlador e modelo
(BUSHMANN; MEUNIER; ROHNERT, 1996). Alguns anos depois Fowler (2002)
documenta o padrão Front Controller com um mecanismo de funcionamento similar.

• Ineficiência dos mecanismos de acesso à dados nos componentes de visualização:
Dependendo da glanularidade da interface do modelo, pode ser necessário reali-
zar diversas sequências de comandos, ou chamadas para compor a quantidade de
informação necessária à uma dada visualização. A realização de requisições desneces-
sárias ao modelo causa sérios impactos na performance da aplicação como um todo
(BUSHMANN; MEUNIER; ROHNERT, 1996).

• É inevitável mudar componente controlador e de visualização durante a portabi-
lidade: geralmente todas as dependências dos componentes interface gráfica com
o usuário são portadas dentro dos módulos de visualização e controle, no entanto
os dois devem conter informação e dependências específicas de cada plataforma de
destino (plataformas Windows versus baseadas em Unix). Neste caso ao realizar uma
portabilidade, é possível não conseguir isolar com facilidade componentes dependen-
tes de plataforma, dado a quantidade de componentes visuais crescente para cada
componente de modelo (BUSHMANN; MEUNIER; ROHNERT, 1996).

• Dificuldade de adequar o padrão MVC com ferramentas modernas de criação de
interface gráfica com usuários: Se ambientes finais heterogêneos não são um problema
para implementações de MVC, utilizar ferramentas de alto nível para criação de GUI
o é. Geralmente é complexo retroalimentar componentes de toolkits ou ferramentas
de design de GUI para o MVC. Para este tipo de ferramenta geralmente existe
uma implementação específica e internalizada de algo que simula o Controlador e a
Visualização em um único componente, geralmente dentro de um loop de eventos
(BUSHMANN; MEUNIER; ROHNERT, 1996).

Existem outros padrões arquiteturais que tender a amenizar os mesmos problemas
nos quais o MVC atua como o Presentation Abstract Controll Pattern (BUSHMANN;
MEUNIER; ROHNERT, 1996), o MVP Model View Presenter (POTEL, 1996) ou MVVM
Model View View Model (GAROFALO, 2011), específicos para ambientes Microsoft Silver-
light ou Windows Presentation Foundation. Estes últimos não serão abordados neste texto
por serem menos conhecidos ou populares que o próprio padrão arquitetural MVC.
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2.2.4 Naked Objects

Embora o padrão arquitetural MVC seja possivelmente o modelo mais utilizado
para desenvolvimento de aplicações, foram descritos na seção anterior diversos problemas
percebidos na sua utilização. Segundo Pawson (2004), a utilização de MVC seguindo a
abordagem de "um controlador por caso de uso"é o fator que mais contribuiu para a
separação entre dados e ações na modelagem de sistemas orientados à objeto com ênfase
corporativa, simplesmente porque o padrão MVC acentua o design de aplicações desta
maneira. Por outro lado, antes do MVC, o mecanismo de modelagem orientada a objeto
tinha como preceito básico a solução onde um objeto seja composto por todos seus atributos
e funções. Ou seja, aplicações que utilizam MVC em sua composição arquitetural são mais
distantes da orientação a objetos clássica e mais voltados a um mecanismo estruturado.

Uma possível solução para este problema foi definida por Pawson (2004) chamada
Naked Objects, onde o autor define um padrão arquitetural radicalmente diferente do
MVC, que unifica as camadas de Controlador e Visualização e retorna o desenvolvimento
de software às suas raízes, onde os objetos são compostos mais uma vez com todos seus
atributos e funções.

Utilizando o mecanismo de reflexão em tempo de execução o framework imple-
mentador da arquitetura Naked Objects expõe diretamente objetos de domínio ricos em
comportamentos e serviços de suporte aos usuários e automaticamente realiza o mape-
amento persistente (PAWSON; WADE, 2003). Em contraste, abordagens Model Driven
Architecture (MDA) confiam a geração de código à modalidade de geração em tempo de
compilação, o que tipicamente envolve por volta de 80% do trabalho, apenas (LAUFER,
2008).

A camada de domínio provê a funcionalidade central do software em termos de
objetos de domínio e demais serviços de negócio atrelados. O grande problema é que
requisitos de sistema são mutáveis, ou seja, quando há alteração funcional devem ser
alteradas todas as camadas em contato com a alteração. Utilizando-se da arquitetura em
questão por outro lado, alterações no modelo do domínio devem ser automaticamente
propagados para as camadas de visualização e persistência, evitando assim o retrabalho em
atribuições funcionais não gerenciadas pelo modelo de domínio (LAUFER, 2008). Desta
maneira desenvolvedores podem focar no modelo de domínio, que representa realmente a
necessidade do negócio, ao invés de infraestrutura de aplicação (LAUFER, 2008).

Em suma o padrão arquitetural Naked Objects permite que objetos centrais de
negócio residentes no modelo de domínio sejam expostos ao usuário final ao invés de serem
escondidos atrás de construtos convencionais de interface com o usuário. Em um sistema
de negócio desenhado sob este padrão todas as possíveis ações de um usuário envolvem
invocação explícitas de métodos ou funções em entidades de negócio (PAWSON; WADE,
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2003).

O padrão Naked Objects pode aumentar a velocidade do ciclo de desenvolvimento
devido à sua capacidade de eliminar o design e a implementação de interfaces gráficas
com o usuário. O Desenvolvedor deve desenhar e implementar somente as classes que
representam objetos de negócio, seus métodos de negócio encapsulados, e a interface gráfica
orientada à objeto é assim gerada a partir das definições destes objetos (PAWSON, 2004).

Pawson e Wade (2003) revelam a utilização de Naked Objects em ambientes que
utilizam Extreme Programming (XP) e realizam a seguinte reflexão:

A intenção original do padrão Naked Objects era que ele poderia resultar
em sistemas de negócios os quais eram mais ágeis em dois sentidos. O
primeiro, conhecido como agilidade estratégica permite que os sistemas
resultantes acomodem melhor mudanças futuras nos requisitos de negó-
cios. Esta qualidade é derivada do fato de que o padrão Naked Objects
encoraja o desenho de objetos comportamentalmente completos, os quais
são entidades de negócio que são encapsuladas com todos os compor-
tamentos esperados dos mesmos em uma aplicação. Tal fato por sua
vez tende a localizar todas as mudanças no código. O segundo, conhe-
cido como agilidade operacional, permite que o sistema suporte mais
flexibilidade nas operações de negócio que suporta em sua utilização no
dia a dia. Isto se deve ao fato de interfaces gráficas orientadas a objeto
criadas através da aplicação do padrão tratam o usuário mais como um
solucionador de problemas de negócio e menos como um seguidor de
processos pré-estabelecidos. Não é oficializado que este tipo de interface
gráfica com o usuário é apropriado a todos os tipos de sistema, nem que
seja mais eficiente, é meramente mais expressivo. (PAWSON; WADE,
2003, p. 99)

Segundo Pawson (2004), um dos problemas encontrados no padrão consiste no que
tange a processos em lote, onde várias instâncias de um objeto de domínio são executadas
para cara uma delas realizar a mesma etapa do lote processado, ao invés de executar o
mesmo procedimento diretamente no banco de dados via stored procedures ou algum outro
mecanismo de script. Isto significa que cada transação em lote pode requerer a instanciação
de vários objetos do domínio, e o conjunto desses objetos desnecessários causa degradação
de performance. A conclusão desses problemas, segundo o autor esbarra em um conhecido
problema maior de mapeamento objeto-relacional, e como a arquitetura força o usuário a
trabalhar de maneira mais tradicional com a construção do sistema orientado à objetos,
esses problemas não são responsabilidade da arquitetura em si, mas dos frameworks de
persistência utilizados.

Existem outras deficiências do padrão arquitetural declaradas por Pawson e Wade
(2003):

• Incapacidade de construir interfaces gráficas personalizadas: Sempre existirão sistemas
com necessidades de criação de interfaces gráficas customizadas, porém nos estudos
de caso apresentados em sua tese, tal deficiência foi contrabalanceada pelo melhor



Capítulo 2. Revisão da Literatura 40

aproveito da interface gráfica padrão orientada à objetos. Ainda, declara que sempre
existirão sistemas nos quais dentre os requisitos básicos existirá a criação de interfaces
customizadas ou mais de uma representação gráfica para o mesmo objeto domínio.
Logo, tais sistemas não são elencáveis a usar o padrão Naked Objects.

• Falta de mecanismos que auxiliem o usuário a tarefas baseadas em processos: Neste
padrão como o usuário pode fazer praticamente qualquer ação permitida e exposta
pelo modelo, não existe maneira de refletir sequências de passos a serem seguidos,
ou processos para executar determinada função de negócio. O único argumento do
autor consiste na reflexão de que existem sistemas onde o uso baseado em processos é
simplesmente ocasional, podendo inclusive ser suprido via documentação apropriada.

Nota-se que diferente dos outros padrões abordados, o Naked Objects tem como be-
nefícios aos implementadores funcionalidades não apenas diretamente ligadas à codificação
e estruturas não funcionais, mas também a todo mecanismo funcional do sistema.

Segundo Freitas e Maia (2015), a tarefa de geração de código de interface gráfica
com o usuário não é nova. Já é utilizada em partes por sistemas web e desktop (COSTA,
2011; MILOSAVLJEVIĆ et al., 2003; CARLOS; OLIVEIRA, 2002). O trabalho de Myers
e Rosson (1992) revela que 48% do esforço de codificação reside na criação de GUIs,
enquanto a média do tempo consumido com a criação destas interfaces é distribuído em
45% durante a etapa de design, 50% durante a implementação e 37% durante o ciclo de
manutenção.

Abrahamsson (2005) realizou um estudo exploratório acerca da implementação
padrão de Naked Objects em ambiente com atmosfera de desenvolvimento ágil, onde chegou
à excelentes números em termos de performance do time de desenvolvimento, porém com
ressalvas à performance do próprio framework implementador, principalmente no que
tange à sistemas com acesso à banco de dados intensivo. Neste estudo foi deduzido que a
aplicação que utilizou Naked Objects Framework produziu 79% a menos código de aplicação
e 91% menos código de interface.

Broinizi, Ferreira e Goldman (2008) criaram uma extensão ao padrão e ao framework
baseados em anotações de código que são capazes de representar abstrações e especializações
de maneira mais próxima à análise Orientada a Objeto. A utilização da arquitetura neste
cenário segundo os autores provê um melhor mecanismo de exploração de requisitos
funcionais, atrelados à uma rápida prototipação de GUI, e faz com que os analistas
funcionais tenham um retorno mais rápido e iterativo acerca dos próprios requisitos,
quando apresentados à protótipos de GUI.

Um estudo mais recente de Soares e Freire (2015) descreve a criação de um
sistema que permite o controle da criação de aplicações utilizando-se MDA (Model Driven
Architecture) para o domínio da aplicação enquanto o padrão Naked Objects é utilizado
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para criar a infraestrutura de interface gráfica e a infraestrutura de persistência. Porém no
estudo a camada de apresentação não é regida por padrões, o que força a customização da
interface com o usuário.

Bettin (2002) conclui que a utilização de um framework que implementa Naked
Objects pode reduzir o esforço de codificação entre 80% e 95%. Segundo Abrahamsson
(2005) Não é claro a totalidade do empirismo do estudo de Bettin (2002), ao que parece
foram utilizados dispositivos teóricos ao invés de empíricos, de modo a chegar em tais
resultados.

Brand et al. (2012) apresenta a criação de um framework chamado Entities que
implementa o padrão Naked Objetcs em ambiente Java EE, assim como cria uma extensão
chamada Naked Objects View Language (NOVL) destinada à expressar customizações na
geração de interfaces gráficas com o usuário e principalmente a criação de mais de uma
visualização para cada entidade do modelo, sem inclusive quebrar os preceitos do padrão
arquitetural.

Pawson e Wade (2003) insere com sucesso a aplicação do padrão à ambientes
de desenvolvimento de software com atmosfera ágil, mais especificamente com relação
ao conjunto de técnicas do Extreme Programming (XP) que mais tarde foi endossado
por Abrahamsson (2005) principalmente no tangente à rápida iteração entre analistas de
requisitos e usuários de negócio. Cabe salientar que a atuação do um padrão arquitetural
nas etapas de análise de requisitos ou em etapas anteriores dedicadas a requisitos funcionais
é recente dentre o universo de padrões.

Quanto à ideia de geração de interfaces gráficas e protótipos interativos o padrão
é inovador, mas a ideia em si não e outros mecanismos parecidos e apoiados em outros
meios de composição de aplicações existem, como Puerta et al. (1994), DA CRUZ e FARIA
(2008) e COSTA (2011)

Esta seção explanou, de acordo com a bibliografia disponível, as características
principais, pontos positivos e negativos do padrão Naked Objects. Tal referencial é de suma
importância uma vez que o desenvolvimento deste trabalho conta com uma implementação
que não sofre dos mesmos problemas relacionados a tal padrão arquitetural, mas usufrui
da maioria das qualidades apresentadas.

2.2.5 Arquitetura Hexagonal ou Ports and Adapters

Um dos grandes problemas do desenvolvimento de software nos últimos anos tem
sido a infiltração de regras de negócio no código destinado à interface com o usuário. Tal
fato se desdobra em pelo menos três sintomas diferentes no desenvolvimento de aplicações,
segundo Cockburn (2005):
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1. O sistema não poderá ser testado por suítes de testes automatizados porque parte
da regra de negócio deverá ser testada juntamente com testes que levam em conside-
ração aspectos puramente visuais, como tamanho de campos e posicionamento de
componentes.

2. O sistema não estará apto deixar de ser manipulado diretamente por usuários e
tornar-se um sistema em lote, semi-automatizado, sem a intervenção do usuário
durante a operação.

3. O sistema não estará apto a ter sua operação gerenciada por outro sistema.

A solução usual para cenários como o descrito geralmente passa pela adoção de uma
camada adicional abstraída, com a promessa de que será a última camada da arquitetura
e que nenhuma regra de negócio será inserida nesta camada. No entanto, sem nenhum
mecanismo que detecte a violação da regra, anos depois encontra-se novamente a mistura
de conceitos. De modo a evitar tais problemas seria necessário um mecanismo automatizado
que verifique a construção da aplicação em tempo de desenvolvimento validando se a
arquitetura não foi violada (COCKBURN, 2005).

Imagine que cada pedaço de funcionalidade que a aplicação ofereça seja
acessada por uma API (Application Programmed Interface) ou chamada
de função. Neste contexto, o departamento de QA (quality Assurance) ou
de testes pode executar scripts de teste automatizados contra a aplicação
de modo a detectar quebras de código em uma função que outrora estava
funcionando de maneira regular. Os especialistas de negócio podem criar
casos de testes automatizáveis, antes que todos os detalhes de desenvol-
vimento da interface gráfica tenham sido finalizados, o que informa aos
programadores que eles realizaram seu trabalho corretamente ( e estes
testes serão os que o departamento de QA aplica automaticamente). A
aplicação pode ser implantada parcialmente, de maneira que somente sua
API pública seja exposta e por meio dela outros programas possam usar
sua funcionalidade, o que implica em simplificação do projeto de aplica-
ções complexas e permite publicação de aplicações business-to-business
baseadas em serviços que se utilize mutuamente sem intervenção humana
sobre a web. Finalmente, os testes de regressão automatizados detectam
qualquer violação que comprometa a premissa de manter lógica de negó-
cios fora da camada de apresentação. Dessa maneira a organização pode
detectar e corrigir a falha (COCKBURN, 2005, p. 2).

De maneira análoga, para a maioria dos sistemas que utilizam persistência em
bancos de dados, o mesmo cenário se aplica. Caso a aplicação do banco de dados torne-se
indisponível, nenhum envolvido no projeto consegue executar ou testar aplicação, e algumas
vezes inclusive os desenvolvedores deverão parar de executar seu trabalho, em virtude
do alto acoplamento das aplicações com o banco de dados (COCKBURN, 2005). Esta
conjunção de problemas comuns é tratada pelo autor da arquitetura como Problema de
simetria.
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Na visão de Cockburn (2005) o problema de simetria deve ser visto de maneira um
pouco mais generalizada. A questão não é somente presente nas relações entre interface
gráfica e aplicação ou persistência, mas em uma fronteira de "dentro"e "fora"da aplicação,
ou seja, regras de negócio, regras de validação e demais aspectos de negócio são considerados
conceitos de "dentro"da aplicação e os demais, de "fora", onde o último simboliza qualquer
tipo de iteração ou interface com o mundo externo. Ainda nesta analogia, de maneira a
expor alguma funcionalidade qualquer para o mundo externo à aplicação foi inserido o
conceito de ports (Portas) similares às portas de sistemas operacionais, utilizadas para
comunicação por tais sistemas. Baseado nesta analogia, uma regra básica da arquitetura é
definida como:

• Um protocolo para uma porta é dado pelo propósito de conversação entre dois
dispositivos (COCKBURN, 2005).

Onde o protocolo, no cenário mais abstrato tem a forma de uma API. Para cada
dispositivo externo que queira consumir funcionalidades da aplicação é necessário um
adaptador. Neste caso do problema de simetria são necessários dois adaptadores, um
referente à interface gráfica com o usuário e outro referente ao banco de dados. Quanto
ao último, um adaptador de protocolo poderia por exemplo realizar a adaptação entre
aplicação e banco de dados em estágio de produção, e existir outro adaptador, para a
mesma porta que adapte os sinais enviados e recebidos pela aplicação na substituição
de um banco de dados remoto por um local, ou para algo que emule o banco de dados
em ambiente de desenvolvimento. Segundo Cockburn (2005) no caso dos adaptadores
de bancos de dados, poderia existir além dos citados, uma emulação de persistência em
arquivos texto, ou de interface com suites de testes funcionais automatizados como Fit
Framework (FIT, 2018) ou Fitnesse (FITNESSE, 2018).

Muitas aplicações tem a característica de ter somente as duas portas citadas que
em termos de arquitetura em camadas faz parecer natural a composição da aplicação em
camadas de somente uma dimensão, com várias camadas de abstração superiores, a partir
da camada de persistência, como pode ser visualizado na Figura 7
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Figura 7 – Arquitetura em camadas tradicional em uma dimensão.

Fonte: (SHARMA, 2017)

Segundo Cockburn (2005) existem dois problemas com essa representação gráfica.
O primeiro é que os desenvolvedores, ao utilizarem uma Layered Architecture tendem
a não respeitar a hierarquia restrita das camadas tornado informalmente a arquitetura
em uma Relaxed Layered Architecture, onde não é necessário respeitar a hierarquia em
todas as situações, o que termina por facilitar a distribuição de regras de negócios em
todas as camadas. Segundo, caso a aplicação tenha mais de duas portas funcionais, tal
desenho arquitetural não pode ser representado em somente uma dimensão. A arquitetura
hexagonal resolve estes problemas notando a simetria desta situação: Existe uma aplicação
dentro de um contexto se comunicando sob vários protocolos sobre várias portas com o
mundo externo, e os componentes do mundo externo podem ser tratados pela aplicação
simetricamente. A Figura 8 ilustra a arquitetura.
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Figura 8 – Arquitetura hexagonal ou Ports And Adapters.

Fonte: (COCKBURN, 2005)

A representação gráfica pelo hexágono é dada com intenção de aumentar o número
de dimensões passíveis de serem simbolizadas em um plano de duas dimensões e indica
a assimetria na relação de portas com adaptadores ( possível mais de um adaptador
por porta) e a presença de um número definido de portas possíveis Cockburn (2005).
Possivelmente a aplicação pode conter mais portas que as arestas de um hexágono, e aqui
a ilustração geométrica é somente um arcabouço para demonstrar a assimetria em mais
de uma dimensão e ainda permitir que as portas ou arestas adicionais sejam utilizadas
graficamente de acordo com a necessidade.

A arquitetura hexagonal também se faz útil no sentido de reforçar a construção
correta de diagramas e documentos de casos de uso. É um erro comum na indústria a
escrita de documentos de casos de uso intimamente ligados à tecnologia de implementação
e utilizando de maneira correta tal arquitetura, ou seja, referenciando nos documentos
somente os limites internos da aplicação e deixando de utilizar, pelo menos em docu-
mentos ligados à regras de negócios, aspectos tecnológicos ou de fronteira de integração
(COCKBURN, 2005).

Este inovador desenho arquitetural vem ganhando espaço no mercado de software
nos últimos anos, e já foi citado em Freeman e Pryce (2009), um livro que trata de testes
evolutivos de software, citado como uma das arquiteturas que permite maior liberdade
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no desenvolvimento e aplicação de testes, principalmente automatizados, Martin (2017),
explana acerca de mecanismos arquiteturais de alto e baixo níveis que tornam aplicações
melhor escritas e mais fáceis de manter e evoluir. Martin (2017) comenta que arquitetura
hexagonal faz parte de um recente grupo de arquiteturas emergentes, onde todas tem
como característica central isolar aspectos funcionais de não funcionais, independente do
mecanismo de adaptação.Já Smith (2017) aponta a arquitetura hexagonal como a melhor
arquitetura de aplicações monolíticas não triviais em ambiente microsoft .net. Porém trata
arquiteturas similares, incluindo a Clean Architecture como sendo todas constituintes de
um mesmo grupo de padrões arquiteturais ao qual o autor decidiu denominar na obra
de Clean Architecture. Outra arquitetura inserida dentro do mesmo grupo da arquitetura
hexagonal é a Onion Architecture de Pallermo (2008). Martin (2012), precursor da Clean
architecture adiciona ao conjunto de arquiteturas similares de Cockburn (2005), a DCI
(COPLIEN; BJØRNVIG, 2011) e BCD (JACOBSON, 1993), essas duas adicionadas não
em termos de arquitetura similar, mas de preceitos utilizados em suas obras que corroboram
com a arquitetura hexagonal.

Martin (2012) ao anexar diversos modelos de arquiteturas em um único grupo
verifica que esse grupo de arquiteturas variam muito pouco entre si em termos conceituais,
e seu objetivo principal é a separação de responsabilidades através de camadas. Cada uma
tem ao menos duas camadas, uma para regras de negócios e outra para interfaces. Sistemas
desenvolvidos sobre algum indivíduo deste grupo de arquiteturas tem como características
principais a independência de frameworks, de bancos de dados, de interface gráfica, são
altamente testáveis e independentes de agentes externos.

Aniche (2015) Utiliza a arquitetura hexagonal como referência de arquiteturas
testáveis. Lnu (2016) em seu projeto utiliza Arquitetura Hexagonal como base arquitetural
da implementação de framework Hadoop para processamento de grandes volumes de dados.
Tuhkanen (2013) desenvolveu uma arquitetura para um sistema que controla instrumentos
de laboratório quem implementa parcialmente a arquitetura hexagonal.

Smith (2017) generaliza as arquiteturas similares à hexagonal, afirmando que
aplicações que utilizam Domain Driven Design juntamente com o padrão de Inversão
de Controle (IoC) tendem adquirir capacidades de organização de estrutura que levam a
arquiteturas similares à hexagonal. Esse comportamento foi percebido e documentado no
experimento que rege este trabalho.

Apesar das diferentes nomenclaturas dedicadas à padrões similares encontradas
na literatura este projeto utilizará a nomenclatura "Arquitetura Hexagonal"para fazer
referência à todo o grupo de padrões arquiteturais, em virtude da originalidade e pioneirismo
do projeto de (COCKBURN, 2005).
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2.2.6 Arquiteturas híbridas

Embora esteja-se tratando nas seções anteriores de estilos ou padrões arquiteturais
puros é importante destacar que a maioria dos sistemas tipicamente envolvem uma
combinação de diversos deles, e podem ser combinados de diversas maneiras (SHAW;
CLEMENTS, 1997).

A primeira maneira é por hierarquia, onde um componente de um sistema organizado
sob determinado padrão pode ter sua estrutura interna desenvolvida completamente sob
outro padrão. Em um pipeline Unix os componentes individuais que podem ser expressos
virtualmente em qualquer padrão incluindo outro sistema que siga o padrão Pipes and
filters, onde o conector pipe pode ser implementado internamente como uma fila FIFO (
first in first out) acessado por operações de inserção e remoção Shaw e Clements (1997).

Uma segunda maneira de combinar padrões é permitir que um único componente
use uma mistura de conectores arquiteturais, por exemplo, um componente pode acessar
seu repositório por parte de sua interface, mas interage através de pipes com outros
componentes e aceita informação de controle por outra parte de sua interface. De fato, o
pipe Unix também realiza isso, onde o sistema de arquivos representa o repositório e as
chaves de inicialização representam as funções de controle Shaw e Clements (1997).

A terceira maneira de combinar padrões arquiteturais é elaborar completamente um
nível de descrição e composição arquitetural totalmente diferente dos anteriores (SHAW;
CLEMENTS, 1997). Essa abordagem da autora foi utilizada na descrição da pesquisa
deste trabalho.

Segundo Bushmann, Meunier e Rohnert (1996) a maioria dos sistemas não são
estruturados sob um único padrão arquitetural, uma vez que necessitam suportar diversos
requisitos funcionais e não funcionais que somente poderão ser realizados por padrões
arquiteturais diferentes. Por exemplo pode ser necessário projetar ao mesmo tempo
um sistema que suporte flexibilidade para distribuição de componentes em uma rede
computacional heterogênia e que suporte também adaptabilidade na interface com o
usuário. Devem ser combinados neste caso diversos padrões arquiteturais de maneira a
estruturar tais sistemas, como o Broker e o MVC. O primeiro por promover a estrutura
básica necessária para distribuição de componentes enquanto o modelo do MVC realiza a
função de servidor na infraestrutura do broker. De maneira semelhante os controladores
assumem o papel de clientes e as views combinam papeis de clientes e servidores, como
clientes do modelo e servidores dos controladores.

No entanto, a utilização de um padrão arquitetural, ou a combinação de diversos não
consiste em uma arquitetura de software completa. Ainda é necessário que um framework
estrutural para o desenvolvimento do software seja especificado e refinado. Isto inclui as
tarefas de integração das funcionalidades da aplicação com o framework, detalhando seus



Capítulo 2. Revisão da Literatura 48

componentes e relacionamentos, talvez com a ajuda de design patterns. A seleção de um
padrão arquitetural ou a combinação de vários é somente uma etapa a ser cumprida no
projeto de sistemas (BUSHMANN; MEUNIER; ROHNERT, 1996).

2.3 Design Patterns

O design de software é uma importante habilidade do programador e pode ser des-
crita como a capacidade de mapear uma solução para um dado problema em componentes
de software e o fluxo de informação entre eles, podendo ser entendido que o design é uma
habilidade complexa para ser aprendida e desenvolvida entre os profissionais de software e
usualmente é adquirida com experiência prática. A utilização de design patterns é uma
maneira comprovada de documentação de conhecimento em design de software uma vez
que documenta uma solução para um problema recorrente (GUERRA, 2010).

O conceito de pattern na vertente de desenvolvimento de software foi inspirada
pelo trabalho de Alexander (1977), no campo de arquitetura de edifícios e cidades, onde o
autor descreve uma série de problemas padronizados e um conjunto de soluções recorrentes
aplicáveis, os quais podem ser reutilizados em diferentes contextos.

Um design pattern descreve a solução para um problema recorrente no âmbito do
desenvolvimento de software. Documenta uma comprovada solução utilizada recorrente-
mente em diferentes contextos que captura o conhecimento adquirido pelos desenvolvedores
de software em anos de experiência profissional, detalhando inclusive aspectos positivos
e negativos da solução abordada e diferentes estratégias de implementação. Provê uma
descrição abstrata do desenho de um problema e como um arranjo generalizado de classes e
objetos pode resolvê-lo (GAMMA et al., 1995). Design Patterns também contribuem para
uma fluência na comunicação entre desenvolvedores por criar um vocabulário único que
representa as soluções para problemas comumente encontrados em um espectro bastante
abstraído que simplesmente descrever verbalmente arranjos entre estruturas e software
não unificadas. Sistemas legados também podem se beneficiar de design patterns em sua
evolução desde que utilizados em conjunto a processos de refatoração (KERIEVSKY,
2005). Além das soluções que podem ser simplesmente seguidas à risca ou evoluídas, os
design patterns geram uma uniformidade na estrutura do software, contribuindo com o
aumento da produtividade nas etapas de desenvolvimento e manutenção das aplicações
(GALL; KLÖSCH; MITTERMEIR, 1996).

Geralmente design patterns são documentados utilizando uma estrutura bem
definida, dividida em elementos distintos. Gamma et al. (1995) e Bushmann, Meunier
e Rohnert (1996) sugerem que elementos obrigatórios na definição formal dos design
patterns seriam: Nome do design pattern, motivação, forças atuantes, consequências,
exemplo, padrões correlatos e solução, onde esta última pode ser dividida em outras
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seções específicas como estrutura, participantes e dinâmica da solução. Segundo Vlissides
(1998) o design pattern em si é mais importante que a formatação, mas a apresentação
da ideia de maneira concisa é essencial para comunicar a solução de maneira efetiva
(BUSCHMANN; HENNEY; SCHMIDT, 2007b). Ainda em termos estruturais, os 23
design patterns originais são classificados em três grupos originalmente: Criacionistas,
os quais abstraem os mecanismos de criação, composição e representação de objetos,
principalmente objetos de instanciação complexa, e geralmente isolam a complexidade da
criação dos consumidores destes objetos; os Estruturais, definem abstrações genéricas para
a composição de objetos, agrupamento de famílias de objetos, organização da comunicação
e interação entre os objetos, que proporcionam aos consumidores melhor transparência
na utilização de objetos compostos; e Comportamentais os quais tratam geralmente
de distribuição de algoritmos e responsabilidades entre objetos, abstraindo e isolando
comportamentos e interações complexas entre os mesmos (GAMMA et al., 1995).

Nas próximas seções serão abordados alguns design patterns GoF utilizados na
composição desta pesquisa.

2.3.1 O padrão Template Method

Template Method define as etapas necessárias para a execução de um algoritmo,
delegando algumas dessas etapas para subclasses, permitindo que tais subclasses rede-
finam os passos do algoritmo sem mudar sua estrutura padrão. Pode ser utilizado para
implementar partes invariantes de um algoritmo uma única vez e delegar à subclasses os
comportamentos variáveis, evitar duplicação de código, generalizando partes imutáveis e
as tornando únicas na estrutura do algoritmo, ou para definir hook methods, como pontos
de extensão de comportamento de classe (GAMMA et al., 1995).

Template Method é uma técnica fundamental para o reuso de código e é ilustrada
na Figura 9.

Figura 9 – Diagrama de classes do design pattern Template Method.

Fonte: (GAMMA et al., 1995)
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AbstractClass define operações primitivas abstratas as quais as subclasses concretas
devam implementar, implementa as etapas imutáveis do algoritmo e invoca as operações
das subclasses. ConcreteClass extende AbstractClass e implementa as operações primitivas
necessárias para a completude do algoritmo (GAMMA et al., 1995)

2.3.2 O padrão Strategy

Strategy define uma família de algoritmos, as encapsula individualmente e as torna
intercambiáveis, permitindo que o algoritmo que implemente a função desejada possa
variar independentemente dos clientes que a utilizam. Pode ser utilizado quando existem
várias opções intercambiáveis de algoritmos passíveis de serem utilizadas e o processo
decisório seja em tempo de execução, principalmente. Cada implementação possível do
algoritmo em questão torna-se uma estratégia a ser acoplada no sistema, mas sua interface
permanece comum (GAMMA et al., 1995).

A Figura 10 representa a interação.

Figura 10 – Diagrama de classes do design patternStrategy.

Fonte: (GAMMA et al., 1995)

Strategy é a interface que marca o comportamento a ser distribuido em estratégias
diferentes. ConcreteStrategyA implementa uma estratégia simples que executa um proces-
samento qualquer de maneira simplista, por exemplo. ConcreteStrategyB implementa uma
versão diferente do mesmo algoritmo. Fica sob responsabilidade do Context especificar
qual instância que representa a estratégia deve ser usada e executar a funcionalidade
(GAMMA et al., 1995).

2.3.3 O padrão Builder

Builder visa separar a criação de um objeto complexo de sua representação física
de maneira que o mesmo processo de construção possa criar diferentes representações
internas. Deve ser utilizado quando o algoritmo que cria a instância de objetos complexos
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necessita ser independente das partes que compõe o objeto internamente, ou quando o
processo de construção pode seguir diferentes representações para o objeto a ser construído
(GAMMA et al., 1995).

A representação gráfica do processo é dada pela Figura 11.

Figura 11 – Diagrama de classes do design pattern Builder.

Fonte: (GAMMA et al., 1995)

Builder especifica uma interface abstrata para criar partes de um objeto do tipo
Product. ConcreteBuilder constrói e monta partes do produto implementando a interface
Builder, definindo e mantendo o rastro da representação criada e provê a interface para rea-
ver o Product. Director constrói o objeto utilizando a interface Builder. Product representa
o objeto complexo sob processo de construção. ConcreteBuilder monta a representação
interna de Product e define o processo pelo qual será montado, incluindo classes que
definem suas partes constituintes, interfaces para montagem das partes no resultado final.
O Client cria o objeto Director e o configura com a parametrização desejada, o Director
notifica o Builder de qualquer parte de Product que necessite ser incluída. Builder gerencia
requisições vindas do Director e adiciona partes ou etapas ao Product, e o Client recupera
o Product do Builder (GAMMA et al., 1995).

2.3.4 O padrão Observer

Define uma relação de um-para-muitos entre objetos de maneira que quando um
objeto tem seu estado interno alterado, todas suas dependências, ou objetos atrelados são
notificados de tal mudança interna. É conhecido também como implementação básica de
Publish-subscribe (GAMMA et al., 1995). A Figura 12 ilustra o processo.
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Figura 12 – Diagrama de classes do design pattern Observer.

Fonte: (GAMMA et al., 1995)

O Subject conhece as instâncias de seus observadores e qualquer número de obser-
vadores podem observar um Subject, e o mesmo provê a interface para anexar e desanexar
objetos observadores. O Observer define a atualização da interface para objetos que podem
ser noticiados de mudanças no estado interno do Subject. ConcreteSubject armazena o
estado de interesse do objetos do tipo ConcreteObserver e envia notificações para seus
observadores quando seu estado é alterado. ConcreteObserver mantem uma referência para
um objeto do tipo ConcreteSubject, armazena seu estado que deve permanecer consistente
com o Subject e implementa realmente a interface de atualização Observer. ConcreteSubject
notifica as instâncias de Observer sempre que ocorrer uma mudança no estado do objeto
prevenindo inconsistências de estado, e depois de serem informados de uma mudança
em Subject, ConcreteSubject pode consultar o Subject de modo a capturar informações e
as utiliza para reconciliar seu estado em consonância à representação interna de Subject
(GAMMA et al., 1995).

2.3.5 O padrão Adapter

O design pattern Adapter é responsável por converter a interface de uma classe
em outra interface que o cliente espera. Tal padrão permite que classes possam trabalhar
em conjunto mesmo que suas interfaces sejam compatíveis, adaptando uma a interface
esperada à interface requisitada (GAMMA et al., 1995).

O processo pode ser observado na Figura 13:
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Figura 13 – Diagrama de classes do design pattern Adapter.

Fonte: (GAMMA et al., 1995)

Target : define a interface do domínio específico que o cliente utiliza. Adapter :
adapta a interface Adaptee para a interface da classe Target. Adaptee: define uma interface
existente que necessita ser adaptada. Client : colabora com os objetos em conformidade
com a interface Target (GAMMA et al., 1995).

A implementação original da solução confia ao recurso de herança múltipla o
processo de adaptação, em plataformas que não provém esse recurso pode ser utilizado
interfaces, duck typing ou recurso similar.

Desde sua criação design patterns se provaram muito úteis no processo de desenvol-
vimento de software e com o tempo foram aplicados à várias subáreas do desenvolvimento
de software rendendo discussões no meio acadêmico e profissional. Pree (1994) Define
abstrações de design patterns a serem utilizados para criação de frameworks, assim como
composições não tratadas no livro original (GAMMA et al., 1995). Riehle (1997) anos
depois assume a mesma temática sob uma vertente mais simplista apenas agrupando
soluções compostas. Ampatzoglou et al. (2015) publicou um recente estudo analisando
impactos na manutenibilidade de aplicações que evoluem a partir da utilização de design
patterns. Lin e Schatz (2010) documenta padrões encontrados na interação e execução de
algoritmos de MapReduce, Budinsky et al. (1996) apresenta uma maneira de externalizar
à uma ferramenta a implementação de design patterns, Gall, Klösch e Mittermeir (1996)
estudou a aplicação de design patterns na reengenharia de sistemas, Zimmer e Others
(1995) documenta outras relações entre design patterns intragrupos.

Daigneau (2011) cataloga soluções para sistemas baseados em webservices que
seguem o estilo SOAP. Crupi, Malks e ALUR (2001) catalogam design patterns para
aplicações que seguem a especificação J2EE até a versão 1.4, Erl (2008) publicou um livro
acerca de design patterns aplicados à arquitetura Orientada a Serviços (SOA), Krawiec et
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al. (2018) apresenta uma heurística para capturar design patterns em sistemas, Erl, Cope
e Naserpour (2015) apresenta novos design patterns para aplicações distribuídas em cloud
computing.

Spinellis (2001) tem sucesso no catálogo de design patterns a serem utilizados na
construção de Domain Specific Languages, ou DSL ( Linguagens Orientadas ao Domínio ),
Kerievsky (2005) publicou um livro relatando a experiência de refatoração de sistemas para
uma abordagem baseada em design patterns, Garcia et al. (2006a) relata implementações de
design patterns conhecidos utilizando Programação Orientada à aspectos (AOP), Mikkonen
(1998) trata de design patterns em uma estrutura componentizada e atribui formalidades
superiores à tal estrutura, Garcia et al. (2006b) critica a falta de capacidade dos design
patterns em resolver problemas transversais e indica uma possível solução baseadas em
AOP.

Como apresentado, design patterns são uma composição importante dos sistemas
seja na padronização e reutilização de uma solução para um problema recorrente, atribuindo
um nome comum à um conjunto complexo de interações. Esta seção apresentou definições
de design patterns, detalhou alguns design patterns utilizados nesta pesquisa, e trouxe
pesquisas recentes nesta área, assim como a influência desse tema em áreas correlatas, ou
vertentes de software mais específicas.

2.4 Frameworks de desenvolvimento

Framework é um conjunto de classes que provê reuso de código sob uma alta
granularidade e tem sido utilizados em um extenso número de sistemas orientados à objeto
de maneira a aumentar sua flexibilidade e produtividade (GUERRA, 2010). De acordo com
Fayad, Schmidt e Johnson (1999) o primeiro framework largamente utilizado foi o então
chamado "Model/View/Controller (MVC)"criado em Smalltalk 80 no final dos anos 70 e
utilizado para criação de interfaces Gráficas com o usuário. Outros frameworks utilizados
sob mesmo domínio foram criados como Andrew Toolkit, Machintosh MacApp e outros
foram fortemente influenciados pelo MVC (FAYAD; SCHMIDT; JOHNSON, 1999). Muitos
outros frameworks e APIs (Application Program Interfaces) foram desenvolvidos desde o
lançamento da linguagem de programação Java, a qual trouxe maior popularidade para o
paradigma de orientação à objetos entre empresas e desenvolvedores (GUERRA, 2010).
Atualmente grande parte do desenvolvimento de software corporativo utiliza frameworks
de desenvolvimento e APIs para os mais variados domínios de aplicação (GUERRA,
2010) como Struts (APACHE, 2006), Java Server Faces (ORACLE, 2018b), Tapestry
(TAPESTRY, 2018) para as camadas de apresentação. Hibernate (HIBERNATE, 2018),
Toplink (ORACLE, 2006) para a camada de persistência. Spring (SPRING, 2018), CDI
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(JCP, 2017) para injeção de dependências 2 e outros domínios como controle transacional,
centralização de logs de aplicação, validação, dentre outros.

Um framework pode ser considerado um software incompleto com alguns pontos
que podem ser especializados para adicionar comportamentos específicos da aplicação
implementadora, que consiste em um conjunto de classes com um desenho abstraído
para uma família de problemas correlatos. É mais que uma biblioteca de classes bem
escritas as quais são independentes de aplicação e que provêm funcionalidade que pode ser
diretamente invocada. Um framework provê um conjunto de classes abstratas que devem
ser estendidas utilizando-se de algum mecanismo de extensão e compostas com outras
classes para criar uma aplicação executável concreta. Estas classes podem ser especificas a
uma aplicação ou utilizadas a partir de bibliotecas de classes, geralmente provisionadas
juntamente com o framework (JOHNSON; FOOTE, 1988).

O principal propósito de um framework é prover reuso na aplicação mas em uma
glanularidade maior que uma classe. Este reuso do design da aplicação proporcionado
pelo framework é definido pelas suas interfaces internas e pela maneira que as funções são
particionadas entre seus componentes. Esta faceta pode ser mais importante que o reuso
de código fonte em si. Segundo Jacobsen e Nowack (1999), o reuso em um framework pode
ocorrer em três níveis diferentes: na análise, no projeto e na implementação. A flexibilidade
a qual torna possível a especialização de comportamento é importante para possibilitar
sua utilização em múltiplos contextos.

Neste cenário, de acordo com Fayad, Schmidt e Johnson (1999), outra importante
característica dos frameworks é o conceito de Inversão de Controle (IoC - Inversion
of Control). A arquitetura do ambiente de execução habilita a definição de passos de
processamento, que podem invocar manipuladores de aplicação (application handlers).
Isso permite que o framework determine qual conjunto de métodos de aplicação devem
ser invocados em resposta a uma requisição de um evento do ambiente externo. O fluxo
de execução comum é uma aplicação invocar uma funcionalidade de uma parte externa
do software e não o oposto. Por outro lado, usando o princípio da inversão de controle o
framework é responsável pelo controle do fluxo principal da aplicação, não a aplicação em
si. Este conceito de Inversão de controle também é conhecido como princípio de Hollywood
(JACOBSEN; NOWACK, 1999): Não nos chame, nós chamaremos você (Don’t call us,
we’ll call you).

Um framework pode conter pontos chamados hotspots pelos quais as aplicações
2 É um padrão de desenvolvimento de programas de computadores utilizado quando é necessário manter

baixo o nível de acoplamento entre diferentes módulos de um sistema. Nesta solução as dependências
entre os módulos não são definidas programaticamente, mas sim pela configuração de uma infraestrutura
de software (container) que é responsável por injetar em cada componente suas dependências declaradas.
A Injeção de Dependência se relaciona com o padrão Inversão de Controle mas não pode ser considerada
um sinônimo deste.
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que o utilizam possam customizar seu comportamento (PREE, 1999). Cada tipo de
comportamento o qual pode ser customizado em um framework é chamado variabilidade
e representa pedaços do domínio que podem mudar a cada aplicação. Tais pontos são
chamados hotspots. Pontos que geralmente definem a arquitetura geral do framework e
que não podem ser mudados a cada extensão por conter componentes básicos e a relação
entre eles são chamados frozenspots (GUERRA, 2010).

Em termos de implementação, segundo Gamma et al. (1993), uma classe abstrata
pode definir métodos que são invocados por um método mais genérico na mesma classe.
Esses métodos generalistas são chamados de template methods e definem um mecanismo
básico ou estrutura de um algoritmo em uma operação, delegando para as subclasses, via
o mecanismo de herança a redefinição das etapas do algoritmo especializado sem mudar
a estrutura geral do algoritmo. De acordo com Pree (1999) estes métodos são também
chamados de hook methods e devem ser implementados em subclasses para adaptação
do framework à cenários mais especializados (FAYAD; SCHMIDT; JOHNSON, 1999),
assim, uma das classes especializadas deve ser utilizada para a instanciação do framework.
Frameworks que utilizam este tipo de estratégia, baseada em mecanismos de herança
basicamente para definir especialização e generalização de comportamentos são chamados
de whitebox frameworks e este conceito é demonstrado graficamente na Figura 14.

Figura 14 – Adaptação de framework utilizando hook methods.

Fonte: Pree (1999)
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De maneira análoga, pode-se implementar frameworks que utilizem um mecanismo
de composição ao invés do mecanismo básico de herança. Segundo Guerra (2010) as classes
principais do framework podem ter algumas variáveis de instância e delegar parte do
fluxo de execução a elas. Estas instâncias devem obedecer a algum tipo de protocolo
conhecido, estendendo um classe ou implementando uma interface de maneira que o
framework consiga invocar métodos nela. Neste caso os hook methods invocados pelos
template methods estão localizados em outras classes, as quais são denominadas hook
classes. Desta maneira para a especialização ou adaptação do framework não é necessário
sempre depender do mecanismo de herança e o desenvolvedor precisa somente trocar as
instâncias que compõem a especialização de comportamento. Um framework que utiliza
essa estratégia de composição de comportamentos é denominado blackbox framework e seu
conceito é representado na Figura 15.

Figura 15 – Adaptação de framework utilizando hook methods.

Fonte: (PREE, 1999)

Ainda de acordo com Guerra (2010) esta estratégia pode ser aplicada recursivamente
nas classes do framework. Por instância, uma classe pode ter uma hook class do seu próprio
tipo, o que permite a criação de estruturas de dados mais complexas como pilhas, filas e
árvores, combinando comportamentos das bibliotecas de classe específicas à composição
da lógica de processamento.
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Geralmente um framework não é classificado como blackbox ou whitebox exclu-
sivamente, pois pode utilizar estratégias distintas para diferentes hotspots. A estratégia
whitebox é mais difícil de utilizar porque o desenvolvedor deve conhecer detalhes acerca do
funcionamento interno do framework, mas é mais flexível porque permite maior liberdade
para escolher os comportamentos que serão especializados. Por outro lado, a estratégia
blackbox esconde detalhes de implementação e compõe comportamentos compostos através
de delegação entre classes. Tal estratégia é menos flexível, desde que a aplicação interfira
somente em alguns pontos. Na estratégia whitebox a implementação comportamental
correta deve ser escolhida no momento que a classe é instanciada enquanto na estratégia
blackbox essa decisão pode ser posteriorizada (GUERRA, 2010). Roberts e Johnson (1996)
sugerem que um framework deve começar a ser desenvolvido sob a estratégia whitebox,
muito mais flexível e posteriormente, quando os pontos de extensão se tornarem mais
claros deve ser evoluída para uma estratégia de implementação blackbox.

Segundo Pree (1999) estas estratégias são também denominadas metapatterns, os
quais proveem mecanismos de categorização de descrição de padrões de projeto (GAMMA
et al., 1995) em um metanível. A utilização de hook methods são descritos por padrões
como Template Method e Factory Method e o uso de hook classes são utilizados em padrões
como Strategy e State. Composições recursivas são encontrados em padrões como Chain of
Responsability e Composite (GUERRA; SOUZA; FERNANDES, 2009).

De acordo com Beck (2007) softwares evoluem durante o tempo e a necessidade
das aplicações construídas de estender classes do framework ou implementar interfaces
podem tornar tal evolução complexa. As classes da aplicação podem se tornar altamente
acopladas ao framework o que pode prevenir modificações futuras em ambos. A utilização
de recursos reflexão e introspecção permitem que o framework inspecione a estrutura de
classes e se adapte a ela (MAES, 1987).

Reflexão pode ser definido como o processo pelo qual um programa de computador
pode observar e mudar sua própria estrutura e comportamento (MAES, 1987). Assim,
uma linguagem de programação pode ser classificada como reflexiva se a mesma prover
meta-informação acerca de seus programas para os mesmos e uma arquitetura reflexiva
que separa a meta-informação do programa em si (DOUCET; SHUKLA; GUPTA, 2003).
Instrospecção é um subconjunto da reflexão que permite que um programa de computador
obtenha informação sobre si mesmo. Um pré-requisito para a introspeção é a reificação, que
consiste em um conjunto de estrutura de dados que armazene a meta-informação refletida
acerca de uma estrutura de programa e suas propriedades. Neste conceito introspeção
é a capacidade de consultar tal estrutura e modificar informação na base do programa
(DOUCET; SHUKLA; GUPTA, 2003). A linguagem de programação Java é um exemplo
de linguagem com capacidades de introspecção. A API de reflexão (FORMAN; FORMAN;
IBM, 2004) permite acesso à metainformação do programa. Por exemplo uma instância da
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meta classe java.lang.Class para qualquer classe prove informação acerca de seus métodos,
propriedades superclasses e interfaces implementadas. Já a classe java.lang.reflect.Method
provê informação acerca do tipo de retorno de um dado método, parâmetros e exceções
passiveis de ser lançadas e tal meta-informação pode ser utilizada por um programa para
instanciar classes e invocar métodos (GUERRA, 2010).

Embora aparentemente a utilização de reflexão possa tornar um software altamente
flexível e fácil de manter, por outro lado pode diminuir drasticamente a performance e
aumentar sua complexidade interna em demasia (BUSHMANN; MEUNIER; ROHNERT,
1996). Esta complexidade pode ser gerenciada na aplicação, segundo Guerra, Pavão e
Fernandes (2008) utilizando o ferramental provido por reflexão e introspeção encapsulado
dentro de frameworks.

A utilização de reflexão em frameworks pode torná-los mais adaptáveis a diferentes
contextos e aplicações (FOOTE, Brian; YODER, 1996), porém Beck (2007) expõe que se
uma classe de aplicação necessita implementar uma interface de framework ou estender
uma de suas superclasses, mudanças no framework podem quebrar a conformidade no
código de aplicação. Portanto, quanto mais acoplada a aplicação ao framework mais
complexa torna-se a evolução de ambos. Assim, torna-se mais fácil para o framework
evoluir independentemente da aplicação se o seu acoplamento com a mesma for reduzido.
Utilizando os mecanismos de reflexão e introspeção pedaços de código os quais tratam de
classes específicas da aplicação podem tornar-se responsabilidade do framework em si. A
Figura 16 retrata a comparação entre o funcionamento de um framework tradicional em
contrapartida a um framework reflexivo.
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Figura 16 – Framework tradicional versus Framework reflexivo quanto ao funcionamento.

Fonte: Guerra (2010)

Se por um lado frameworks implementados com reflexão e introspecção são mais
flexíveis por outro adicionam complexidade na implementação e consomem mais recursos
computacionais, e complexidade adicional é encontrada no momento da necessidade de
debugging (GUERRA, 2010). A introspeção na linguagem de programação Java pode ser
implementada pela API de reflexão (FORMAN; FORMAN; IBM, 2004) e a reflexão pode ser
utilizada com o ferramental de manipulação de bytecode, suportada por ferramentas como
ASM (KULESHOV, 2007), javaassist (CHIBA, 2000; CHIBA; NISHIZAWA, 2003). Na
maquina virtual Java é possível carregar classes criadas em tempo de execução mesmo que
mudanças nas classes existentes somente possam ser realizadas em tempo de classloading.
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De maneira a implementar tais necessidades, alguns frameworks como Hibernate (BAUER;
KING, 2006) e Toplink Essentials (ORACLE, 2006) criam dinamicamente subclasses da
aplicação que atuam como implementações dos padrões de projeto Decorator ou Proxy.
Frameworks que utilizam reflexão ou introspeção geralmente diminuem a necessidade de
hook methods e seu consequente acoplamento físico, mas em virtude desse fato os hook
methods devem obedecer convenções de código, de maneira que o framework encontre os
métodos a serem invocados corretamente (CHENG; FU; VREEDE, 2017). Ainda, algumas
funcionalidades das aplicações que utilizam o framework podem ser desenvolvidas antes
do próprio framework, respeitando somente o protocolo e as convenções.

Quando um framework utiliza reflexão para acessar elementos estruturais e executar
suas responsabilidades, algumas vezes informações intrínsecas disponíveis pela plataforma
de desenvolvimento alvo não são suficientes. Pode ocorrer também que na a utilização
do framework possa ser necessário customizar comportamentos para diferentes classes,
métodos ou atributos não generalizáveis, onde neste caso torna-se obrigatório adicionar
meta-informação específica para atuar na diferenciação. Em alguns casos é possível utilizar
interfaces de marcação, como o caso da interface java.io.Serializable da plataforma Java,
que simplesmente marca uma classe que a implementa como passível de ser serializada,
ou as convenções de código comuns em plataformas como Ruby on Rails (CHENG; FU;
VREEDE, 2017). Porém tais recursos são bastante limitados e não aplicáveis a grande
maioria dos cenários (GUERRA, 2010). Para suprir essas necessidades de marcação, é
necessário adicionar metadados que sejam aptos a serem interpretados pelos frameworks
durante as tomadas de decisão estruturais.

Frameworks baseados em metadados podem ser definidos como aqueles que proces-
sam sua lógica baseado nos metadados das classes as quais as instâncias serão utilizadas
(FERNANDES; RIBEIRO; GUERRA, 2010; GUERRA; FERNANDES, 2008; GUERRA
et al., 2013). Nestes frameworks o desenvolvedor precisa definir em classes da aplicação
informações adicionais específicas de domínio ou aplicação para serem consumidas e pro-
cessadas pelo framework, o que significa que alguns pontos variáveis no processamento
do framework serão determinados em grande parte por metadados. Algoritmos reflexivos
então utilizarão estes metadados para compor o fluxo decisório dentro do framework.

Sob a perspectiva do desenvolvedor que utilizará o framework em suas aplicações,
este obterá uma maior interação com configuração e marcação via metadados que com os
recursos tradicionais como invocação explícita de métodos ou mecanismos de herança e
similares. Utilizando frameworks baseados em metadados o foco do trabalho de programação
seria mais declarativo e a invocação explícita de métodos em instância de classes do
framework é menor e mais localizada (GUERRA, 2010).

No mecanismo baseado em metadados, estes podem ser considerados um tipo de
hotspot uma vez que o framework muda seu comportamento baseado nos mesmos. Uma
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grande vantagem deste modelo é permitir uma configuração granular e gerenciável da
variabilidade do framework. Um grande exemplo de utilização de metadados está contido
nos frameworks hibernate (HIBERNATE, 2018; BAUER; KING, 2006), que é um framework
dedicado ao mapeamento objeto-relacional (FOWLER, 2002), o qual usa metadados em
formato de arquivos XML ou anotações, o Enterprise Java Beans (EJB) a partir de sua
versão 3 (JCP, 2006), o qual é uma API padrão Java EE dedicada ao desenvolvimento de
componentes corporativos e utiliza anotações Java e XML para configurar mecanismos de
controle de transações, controle de acesso e marcações funcionais. Em tais frameworks
o mecanismo reflexivo reduz o acoplamento entre as aplicações e o próprio framework
e permite que algoritmos mais genéricos sejam aplicados para descobrir dinamicamente
quais métodos serão invocados (GUERRA, 2010; GUERRA; FERNANDES, 2008).

Fernandes, Ribeiro e Guerra (2010) realizaram um estudo acerca de como os
diferentes tipos de definição de metadados são mais adequados à diferentes tipos de
frameworks. Outro tema correlato é a programação orientada à atributos, à qual consiste
em uma técnica destinada a executar marcações em elementos básicos de programas
como classes, métodos e atributos com anotações que possam indicar que possam manter
semântica de aplicação ou domínio. Essa técnica utilizada em frameworks orientados à
metadados, que em Java é representado pelo recurso de anotações, introduz uma abordagem
declarativa dentro de uma linguagem de programação imperativa (ROUVOY, 2006).

O framework construído de maneira a implementar a arquitetura proposta neste
trabalho, utilizou de mecanismos híbridos expostos nesta secção para atingir os objetivos
propostos.

2.5 Domain Driven Design

Desenvolvimento de software corporativo é uma tarefa complexa. O desenvolvedor
deve dominar frameworks de desenvolvimento, APIs, e tecnologias diversas. Porém pouco
desse ferramental necessário à construção do sistema realmente é importante ao usuário,
quando o que realmente importa é o objetivo de negócio (HAYWOOD, 2009). Domain
Driven Design (DDD), é uma maneira de construir aplicações que foca no que realmente
é importante nas aplicações, o domínio do negócio (HAYWOOD, 2009). Um modelo de
domínio (Domain Model) é um artefato de software que representa especificamente o
modelo de negócio a que se refere o sistema (VERNON, 2013). Geralmente é implementado
em um modelo de objetos, onde esses objetos contém regras de negócios e dados, ao mesmo
tempo (FOWLER, 2002).

O coração do software é a sua habilidade de resolver problemas relacionados
ao domínio para o usuário. Todas as outras funcionalidades, vitais como possam ser,
suportam este quesito básico. Quando o domínio em questão é complexo, a equipe deve se



Capítulo 2. Revisão da Literatura 63

aprofundar no conhecimento do negócio, além de utilizar suas habilidades de modelagem
e design de domínio. Por outro lado, a maioria dos desenvolvedores de software não
apresentam grande interesse em se aprofundar no conhecimento de domínio dos projetos,
da mesma maneira que não costumam expandir suas habilidades de modelagem de domínio.
Pessoas tecnicamente capacitadas geralmente tendem a preferir problemas que testarão
suas habilidades mais técnicas e específicas. A complexidade do modelo demanda uma
sobrecarga de conhecimento novo para o profissional acerca do negócio envolvido que nem
sempre é bem recebido pelos desenvolvedores, principalmente os mais técnicos (EVANS,
2003).

Tal estudo gradativo acerca do domínio de negócio é chamada de knowledge crun-
ching, e não se constitui de uma atividade isolada ou solitária. Pelo contrário é uma
atividade em equipes, onde geralmente a equipe de desenvolvimento guia o processo de
desbravamento do domínio de negócio em questão envolvendo principalmente os especia-
listas do negócio e reuniões pessoais, técnicas de brainstormming, capturam uma imensa
quantidade de informações e devem organizá-las para a composição do modelo de domínio
(EVANS, 2003).

Ainda em adição ao knowledge crunching a equipe deve sempre aprender ao
máximo possível e a todo momento acerca do negócio (continuous learning) e geralmente
os especialistas no negócio não tem total conhecimento de que a maneira como eles pensam,
raciocinam acerca de sua especialidade não é compatível com o mecanismo de um sistema
computacional qualquer. Logo, o desenvolvedor deve conseguir capturar todas as nuances
necessárias expostas e acomodá-las num modelo de domínio passível de adaptação, o que
é chamado de knowledge rich design (EVANS, 2003).

DDD não é exatamente uma tecnologia ou uma metodologia, é uma maneira
diferente e melhor organizada de pensar e lidar com prioridades, que é voltada ao aumento
do desempenho e da qualidade de projetos cujos domínios de negócio são complexos.
No centro do DDD está uma técnica chamada de linguagem ubíqua, que consiste em
uma linguagem específica com vocábulos que refletem fielmente o domínio do software
e deve ser utilizada fidedignamente na comunicação de qualquer espécie entre todos os
envolvidos nos projetos. Seu ponto mais importante é a conjunção da nomenclatura
necessária aos especialistas do negócio com os especialistas em sistemas e que o produto
final atenda plenamente a ambos (EVANS, 2003). Um exemplo palpável e simples de termo
da linguagem ubíqua é DealRepository onde Repository representa um design pattern
no universo do DDD e Deal representa um construto do domínio de negócio (LANDRE;
WESENBERG; OLMHEIM, 2007).

Além da linguagem ubíqua, atributo central a utilização de DDD, o tema ainda de
divide em cinco grandes áreas as quais serão definidas nas seções a seguir:
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2.5.1 Blocos de Construção Básicos

Destinam-se a orientar como o domínio pode ser separado do resto da aplicação,
pelo uso de uma arquitetura em camadas, design patterns e outros recursos de orientação
à objeto. No contexto deste projeto serão tipificados apenas os de maior destaque. Os
padrões desta subseção carregam em si informações de melhores práticas no âmbito da
orientação a objetos assim como do design sob a luz do Domain Driven Design. Eles guiam
decisões sobre a clarificação do modelo assim como visam evitar a disparidade na evolução
do modelo em contrapartida ao código da aplicação (EVANS; SZPOTON, 2015).

Layered Architecture . Em um software desenvolvido sobre o paradigma de orientação
a objeto é comum que código relacionado a interações com o banco de dados, com
interface gráfica e demais códigos não centrais à aplicação sejam escritos dentro
de objetos de negócio, e isto ocorre porque é a maneira mais simples de criar
software em pouco tempo. Isso causa no sistema problemas durante as alterações
referentes puramente à negócio afetarem interface gráfica e banco de dados, ou o
contrário. Os testes automatizados se tornam mais complexos e difíceis de serem
implementados. Com todos os atributos tecnológicos misturados às regras de negócio
o código também fica muito complexo de se entender e manter. Para tanto, o DDD
recomenda a distribuição da arquitetura da aplicação em camadas bem divididas,
onde não exista intervenção externa ao domínio no código de domínio (EVANS,
2003).

Entities . Definem maneiras de distinguir um objeto do outro apesar de seu estado
interno e histórico. Define uma operação que tem a garantia de retornar ou produzir
um único resultado para cada objeto, atrelando alguma espécie de símbolo que
seja garantidamente único. A Identidade do objeto deve ser correspondente com o
mecanismo de identificação desta mesma entidade no modelo (EVANS; SZPOTON,
2015).

Value Objects . São objetos que não necessitam de identidade, ou que sua identidade
seja atrelada a composição do estado de cada um dos seus atributos ao mesmo
tempo e devem ser tratados sempre como objetos imutáveis afinal, se algum dos seus
componentes internos sofre uma mudança de estado, toda a identidade do objeto será
alterada. As operações internas desse tipo de objeto devem ser do tipo side-effect-free
funcion(EVANS, 2003).

Domain Events . São objetos de domínio que representam um evento que ocorre dentro
do contexto do domínio e que sejam necessários manter o rastreamento ou a garantia
de propagação, este último geralmente em ambiente assíncrono ou distribuído. É
aconselhável pelo autor somente expor eventos que realmente façam grande diferença
ao negócio (EVANS; SZPOTON, 2015).
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Service . Utilizado quando seja necessário adicionar um comportamento não natural
à alguma entidade de domínio, evitando que essa funcionalidade requerida seja
responsabilidade de um Entity ou Value Object distorcendo a definição de modelo
baseado em objetos ou adiciona comportamento em objetos não naturais ao modelo.
Ao definir a operação é necessário isolar o comportamento em uma nova interface,
com um novo contrato e adicionar um conjunto de assertions sobre a interação com
outros objetos do domínio. Estas assertions devem estar inseridas corretamente na
linguagem ubíqua e dentro de um contexto limitado (EVANS, 2003).

Modules . São o que realmente representam semanticamente, mecanismos de modulariza-
ção do modelo assim como conceitos. Devem dividir em termos de lógica de domínio
o modelo e não simplesmente modularização técnica. Os Modules devem ser parte da
linguagem ubíqua e assim como objetos puros, devem ser observados quanto à sua
coesão e seu acoplamento versus outros módulos adjacentes (EVANS; SZPOTON,
2015).

Aggregates . São objetos agregados que internamente são compostos por vários objetos,
sejam eles Entities ou Value Objects e que tem ao menos uma raiz (aggregate root)
que garante que o estado interno dos objetos agregados sejam alterados somente
por meio de referência unicamente ao objeto raiz, dentro dos limites da agregação
(EVANS, 2003). Geralmente são utilizados para estabelecer e delimitar contextos de
transacionalidade ou distribuição (EVANS; SZPOTON, 2015).

Repositories . São interfaces que encapsulam as operações sobre aggreates. Constituem
uma espécie de service que pode prover a ilusão de uma coleção em memória
dos objetos agregados, baseando-se sempre pelo seu objeto raiz. Encapsulam as
operações de inserção, atualização, deleção e busca em aggregates sejam eles expostos
a persistência em algum meio físico externo ou simplesmente memória principal.
Desta maneira as classes clientes dos objetos agregados podem contar uma maneira
única de administrar mudanças de composição de estado entre tais objetos, sem ter
de interferir em sua estrutura natural (EVANS, 2003).

Factory . Assim como no design patternFactory (GAMMA et al., 1995) é um mecanismo
de externalizar a criação de objetos, dentro do DDD. Geralmente estes objetos são
Aggregates compostos de muito objetos agregados menores, onde a lógica de criação
do conjunto de objetos passa a ser isolada do objeto em si e dos clientes consumidores
(EVANS, 2003).

2.5.2 Design Flexível

De maneira a fazer com que um projeto acelere conforme o desenvolvimento procede,
ao invés de se tornar pesado e lento, seguro por seu próprio legado, um design flexível deve
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ser adotado. Um design que seja prazeroso de se utilizar para os envolvidos no projeto, que
seja convidativo à mudança. O design dos projetos devem ser fáceis de manter e evoluir,
fáceis de entender e assimilar e fortemente paralelos ao modelo de domínio. Os efeitos
esperados de uma determinada mudança tornam-se mais óbvios e fáceis de antecipar além
de adicionar: Tornar o comportamento do projeto obvio, reduzir o custo da mudança e
formar desenvolvedores de software aptos a trabalharem no modelo. Os próximos itens
rapidamente definem a nomenclatura e significância básica dos termos dedicados à vertente
de design flexível no DDD.

Intention-Revealing Interfaces . É uma maneira de nomear classes e operações de
maneiras que realmente descrevam o que elas realmente fazem no domínio. Isto ajuda
os desenvolvedores consumidores da operação a utilizar a mesma sem necessariamente
entender seu comportamento interno por completo. A nomenclatura da operação
deve estar obviamente em consonância com a linguagem ubíqua do projeto (EVANS,
2003).

Side-Effect-Free Functions . São funções com a característica central de que não
causam efeitos colaterais observáveis. Serão segregadas as funções que resultam em
mudanças no estado observável em simples operações que não retornam informação
de domínio. De modo a controlar efeitos colaterais complexos, é possível mover a
lógica complexa em value objects, que dado seu caráter imutável, diminui a chance
de efeitos colaterais observáveis (EVANS, 2003).

Assertion . Adiciona pré e pós condições e invariantes de classes e aggregates. Se as
asserções não puderem ser codificadas diretamente em linguagem de programação,
devem ser criados testes unitários para elas, além de ser escritas na documentação ou
diagramas do modelo. Definem contratos de Services e modificadores de entidades,
assim como definem invariantes em aggregates (EVANS, 2003).

Standalone Classes . Utilizar classes que não tenham grandes ou múltiplas dependências
o máximo possível. São classes com o menor acoplamento possível e autocontidas
(EVANS, 2003).

Clojure of Operations . Sempre que possível e plausível definir operações as quais o
tipo de retorno é exatamente tipo de seus argumentos. Se o implementador ter seu
estado utilizado na computação então o implementador é efetivamente um argumento
da operação. Logo, os argumentos e tipos de retorno devem ser do mesmo tipo que o
implementador. Uma operação fechada como tal, prove uma interface de alto nível
sem introduzir nenhuma dependência adicional em outros componentes (EVANS,
2003).
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Declarative Design . Desenvolvedores utilizam muito de seu tempo vago na criação de
código que não adiciona grandes mudanças em comportamento ou sentido. Geral-
mente o termo "declarativo"se refere a algum tipo de especificação executável, ao
invés do modelo imperativo das linguagens de programação mais genéricas. Uma
descrição de operações e propriedades mais precisa e padronizada pode auxiliar em
algum mecanismo reflexivo baseado na declaração. Por outro lado, é um mecanismo
arriscado pois nem sempre é possível controlar a padronização do projeto como um
todo. Uma vez que o modelo de domínio seja constituído de side-effect-free functions,
assertions e intention-revealing interfaces o modelo já está entrando na fronteira do
território declarativo (EVANS, 2003).

Drawing on Established Formalisms . Trata se utilizar-se como base sempre que
possível modelos de domínio já formalizados e bem aceitos no mercado, como os
modelos contábeis e matemáticos e estendê-los ao invés de criar novamente o mesmo
modelo (EVANS, 2003).

Conceptual Contours . decompor os elementos de design em unidades coesas levando
em consideração a intuição acerca de divisões importantes no domínio. É necessário
observar os ângulos de mudança e a estabilidade do modelo realizando sucessivas
refatorações e buscar por contornos conceituais que expliquem possiveis padrões de
compartilhamento de subdomínios, ainda que alinhados plenamente ao modelo de
domínio (EVANS, 2003).

2.5.3 Mapeamento de Contexto Para o Design Estratégico

É necessário de acordo com o DDD mapear os diversos contextos do domínio de
modo da isolar partes que não necessitam ser fortemente acopladas, assim como reduzir o
sistema módulos autocontidos. Abaixo são citados algumas boas práticas do mapeamento
de contextos para o design estratégico.

Context Map . Identificação de cada modelo e definição de seus limites de contexto
(Bounded Context), o que inclui modelos implícitos não orientados à objeto, sub-
sistemas e sistemas legados. É realizada a atribuição de nomes aos contextos e
os mesmos atrelados à linguagem ubíqua. Devem ser documentados os pontos de
contato entre limites de contextos adjacentes, desenhando explicitamente qualquer
tipo de comunicação, fluxo, sentido e explicitando quaisquer mecanismos possíveis
de isolamento, qualquer tipo de compartilhamento de dados e níveis de influência
exercido nos modelos e no negócio em si (EVANS, 2003).

Partnership . Quando dois times em contextos diferentes falham e tal falha se traduz
em desvios de entregas, é possível forjar um mecanismo de parceria entre as duas
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equipes de modo a isolar a gerência e coordenação dentro de um único centro de
risco (EVANS; SZPOTON, 2015).

Shared Kernel . Designação de uma parte pequena com limites bem definidos do modelo
de domínio a ser compartilhado com outras equipes (EVANS, 2003).

Customer Supplier Development . Quando existem interdependências entre equipes
seja na ordem de desenvolvimento ou na responsabilidade agregada, estabelecer uma
relação parecida com a relação entre clientes e fornecedores entre as duas equipes,
sendo a mais frágil a fornecedora. Tal arranjo traz a equipe dependente para dentro
do planejamento e dia a dia da equipe fornecedora, melhorando a iteração e controle
entre as equipes (EVANS, 2003).

Conformist . Eliminação na complexidade não ocasional na tradução entre os contextos
delimitados de maneira a aderir servilmente uma equipe à outra, em caso de relação
entre as equipes com forte dependência funcional. Neste caso a equipe menos im-
portante no momento cede às demandas da equipe mais importante no momento
(EVANS, 2003).

Anticorruption Layer . É um padrão de ação defensivo que isola em uma camada a
integração com outros times, domínios interligados por fronteira. A camada adicional
deve ter a funcionalidade de tradução entre os tipos de dados, linguagem ubíqua e
domínio em si de maneira que o time que expõe a interface tenha controle sobre a
exposição da mesma ao ambiente externo (EVANS, 2003).

Open-Host Service . Consiste na criação de um protocolo que dá acesso ao subsistema
de domínio de modo que todos clientes que utilizarão tal subdomínio o acessem de
maneira a visualizar o domínio como um conjunto de serviços. Tal protocolo deve
ser estendido conforme a necessidade (EVANS, 2003).

Published Language . É a criação de uma linguagem ubíqua comum entre dois ou mais
pontos de integração entre domínios de natureza diferente ou possível comunicação
com o mundo exterior, sistemas que residem fora do ambiente controlado. Tal
linguagem deve evitar desentendimentos entre os envolvidos das duas equipes e deve
ser muito bem documentada e isolada em fronteiras de integração especializadas
(EVANS, 2003).

Separate Ways . Quando duas ou mais funcionalidades não tem relação específica
entre si, devem ser divididas totalmente e cada uma seguir seu caminho evolutivo
independente. Não é necessário adicionar acoplamento entre funcionalidades somente
por residirem no mesmo limite de contexto (EVANS, 2003).

Big Ball of Mud . Quando não é possível destilar os reais limites de um contexto ou
quando a complexidade lógica ou técnica é muito discrepante dentre as outras
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fronteiras de domínio e será postergada a análise do mesmo. Deve-se isolar tal
ambiente caótico e documentar o estado atual. Tal isolamento consiste em uma
tentativa de não infectar os outros domínios com o caos instalado neste (EVANS;
SZPOTON, 2015).

2.5.4 Destilação para o Design Estratégico

Destilação é o processo de separação dos componentes de uma mistura de modo
a extrair a essência em uma forma que a torna mais valiosa e útil. Um modelo segundo
o DDD é a destilação do conhecimento. A cada refatoração que conduza a uma visão
mais profunda são abstraídos alguns aspectos cruciais do conhecimento do domínio e suas
prioridades (EVANS; SZPOTON, 2015). Nesta subseção são elencados rapidamente a
nomenclatura do ferramental do DDD para a destilação dos modelos

Core Domain . É a separação do modelo de domínio isolando os aspectos centrais e
mais importantes do negócio. Torna-se importante tal isolamento porque pode-se
partir dele, dedicar os melhores ou mais experientes desenvolvedores à tarefa de
destilar o Core Domain (EVANS; SZPOTON, 2015).

Generic Subdomains . Consiste em identificar subdomínios coesos que não são a moti-
vação central do domínio, mas que atual em aspectos importantes. Tais subdomínios
devem estar em módulos separados, podendo ter sua prioridade diminuída ou retifi-
cada durante o desenvolvimento (EVANS; SZPOTON, 2015).

Domain Vision Statement . É a definição da visão inicial do domínio. Uma descrição
textual do Core Domain e da sua proposição de valor e essa documentação deve ser
atualizada durante todo ciclo de vida do projeto (EVANS; SZPOTON, 2015).

Highlighted Core . Assim como a Domain Vision Statement, o Highlithed Core é um
documento que expressa aspectos pouco além da visão simplista do seu anterior,
definindo as primeiras interações entre os componentes iniciais do Core Domain
(EVANS; SZPOTON, 2015).

Cohesive Mechanisms . Servem para tornar coesas partes dos Generic Subdomains
que requerem em seu mapeamento uma resolução de problemas complexos, onde às
vezes exista uma certa mistura dos conceitos de como fazer em contrapartida de o
que fazer. Seu objetivo principal é isolar a complexidade na resolução do problema
complexo (EVANS; SZPOTON, 2015).

Segregated Core . Quando os Cohesive Mechanisms não são suficientemente aplicados
a generic subdomains ou quando a complexidade exacerbada esteja residente no core
domain, pode se tornar necessário a segregação deste core domain e estabelecer a
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relação deste com outros subdomínios de maneira transparente (EVANS; SZPOTON,
2015).

Abstract Core . Responsável por generalizações técnicas dentro do modelo, de maneira a
isolar o razoavelmente imutável em um módulo abstrato separado, o qual os domínios
e subdomínios possam estender para compor o mapeamento funcional (EVANS;
SZPOTON, 2015).

2.5.5 Estrutura em Larga Escala para o Design Estratégico.

Em grandes sistemas geralmente desenvolvedores não conseguem enxergar as partes
ou o todo de maneira conjunta. É necessário estar apto a entender as capacidades das
partes individuais no todo sem ser necessário entrar em todos os detalhes deste. Uma
Estrutura em Larga Escala é uma linguagem que permite a discussão e entendimento do
sistema sob uma ótica de mais alto nível em termos de abstração. É importante por ser
utilizada na coordenação das atividades de projeto (EVANS; SZPOTON, 2015).

Evolving Order . Ajuda a definir a ordem e o compasso evolutivo do modelo de domínio
evitando dificuldades na segregação das equipes de frontend/backend, por exemplo.
É uma documentação da medida pela qual o domínio deve evoluir juntamente com a
aplicação (EVANS; SZPOTON, 2015).

System Metaphor . Pensamento metafórico é pervasivo no desenvolvimento de software,
especialmente quando se trata do segmento de modelos. Designs de software tendem a
ser bastante abstratos e de difícil compreensão fazendo com que devam ser elencadas
maneiras de tornar tangível o pensamento abstrato, pelo uso principalmente de
metáforas. Quando uma metáfora ou analogia ao sistema captura a atenção e o
entendimento dos envolvidos levando à uma direção concreta, deve ser adotada em
larga escala, organizando o design em torno desta estrutura e adaptando a metáfora
à linguagem ubíqua. Um detalhe consiste em como uma metáfora dificilmente é
exata, deve ser constantemente re-examinada de modo a evitar extensões inaptas da
mesma (EVANS; SZPOTON, 2015).

Responsability Layers . Podem ser criados várias camadas no modelo de domínio, mas
o ideal é que todo o domínio esteja fisicamente alocado na mesma camada. Porém
comportamentos generalizados comuns podem ser alocados em camadas superiores a
serem especializadas em camadas inferiores (EVANS; SZPOTON, 2015).

Knowledge Level . São grupos de objetos que podem descrever como outro grupo de
objetos se comportam dentro do modelo. É recomendado criar um conjunto de
distinto de objetos que decrevam e restrinjam a estrutura e comportamento do
modelo básico, assim como manter esses conceitos em dois níveis, um mais concreto
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e outro mais abstrato, refletindo regras e conhecimento que um usuário ou super
usuário possa customizar (EVANS; SZPOTON, 2015).

Pluggable Component Framework . Consiste no desenho de um modelo de domínio já
muito maduro através do conceito de framework, que permita diversas implementações
possíveis e interfaces que possam ser substituíveis. Dessa maneira qualquer aplicação
pode utilizar os componentes deste domínio operando somente pelo uso de sus
interfaces públicas do abstract core (EVANS; SZPOTON, 2015).

Em suma, o Domain Driven Design é uma abordagem de tratamento de problemas
de domínios complexos que foca no domínio central, explora modelos em uma criativa
colaboração entre especialistas de domínio e especialistas de software e trafega informações
sob uma linguagem ubíqua dentro de um Contexto Limitado (Bounded Context) (EVANS,
2003). Diversos trabalhos de pesquisa vem sendo desenvolvidos no meio acadêmico que
envolvam DDD, dos quais podemos incluir Page, De Roure e Martinez (2011) os quais
utilizam DDD de modo a compor o backend de aplicações expostas via web APIs, isolando
o domínio da fronteira de integração a modelagem de domínio.

Wesenberg, Landre e Rønneberg (2006) expõem uma inovadora maneira de se
utilizar DDD, no processo de aquisição de software de terceiros, ao invés de modelagem do
seu próprio software interno.

Hruby (2005) adiciona programação orientada a aspectos (AoP - Aspect Oriented
Programming) e crosscuting concerns a modelagem de domínio, mesmo não utilizando
DDD. Salahat, Wade e Ul-haq (2009) utiliza DDD em conjunção com Naked Objects
Pattern de modo a criar um método diferenciado de análise de requisitos. Salahat e Wade
(2009) documentam a utilização de DDD com Naked Objects de maneira a obter sucesso
no desenvolvimento de software. Macedo (2009) estudam a aplicação DDD e métodos ágeis
a LSP ( Line of Software Product). Marzullo et al. (2008) trazem um estudo acerca da
modelagem de domínio à aplicações que se utilizam de arquitetura orientada à serviços.
Perillo, Guerra e Fernandes (2009) detalham a criação de um framework chamado Daileon
que manipula metadados de natureza de domínio via um mecanismo de anotações em
Java.

Le, Dang e Nguyen (2016) apresentam um recente método em DDD que utiliza
metadados para auxiliar na captura de novos requisitos de domínio em uma modelagem
de classes de domínio, assim como uma DSL (Domain Specific Language) compatível com
o objetivo principal.

Santos, Beder e Penteado (2015) realiza um estudo exploratório que visa atrelar
práticas de TDD (Test Driven Development) e BDD (Behavioral Driven Development) à
utilização de DDD juntamente com uma implementação padrão de Naked Objects, chamada
Apache Isis, concluindo que existe uma possibilidade de automatizar testes utilizado tal
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conjunção de ferramentas. Millett (2015) em sua obra traz um comportamento mais
prático quanto às práticas de DDD relatando problemas e soluções comuns e estudos de
caso que envolvam a utilização de DDD.

Domain Driven Design é um conjunto importante de técnicas de destilação do
modelo de domínio, principalmente de softwares cujo domínio sejam complexos. Esta
seção definiu a nomenclatura utilizada pra cada padrão ou técnica a serem discutidas nos
capítulos subsequentes. Este conjunto de técnicas é a base para a segregação dos domínios
da arquitetura abordada neste trabalho, requisito principal no isolamento do domínio de
negócio das fronteiras da própria aplicação.
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3 Método de pesquisa

Este capítulo visa delinear a escolha do método de pesquisa, onde são apresentadas
as justificativas utilizadas para a escolha do método, assim como a estratégia de execução,
seu protocolo e pesquisas correlatas.

Segundo Basili (1996), a experimentação é realizada para ajudar-nos a melhor
avaliar, prever, entender, controlar e melhorar o produto e o processo de desenvolvimento
de software. Freire (2015) incita a importância da experimentação em engenharia de
software tanto no meio acadêmico quanto no mercado, enquanto dispõe acerca da crescente
relevância do ramo. Quanto ao mercado, a experimentação em engenharia de software
é bastante útil, pois ela direciona a evolução dos ambientes produtivos reais, enquanto
fornece informações acerca dos benefícios e limitações das tecnologias, processos, técnicas
e métodos propostos. Com base nesse conhecimento difundido tanto a academia quanto
a indústria se beneficiam dos frutos dos estudos baseados em métodos experimentais.
Ainda, segundo Redwine e Riddle (1985) e Jedlitschka et al. (2007), a transferência bem
sucedida de conhecimento de uma tecnologia leva em torno de 18 anos. Dessa maneira,
estudos sistematizados aliados a realização e documentação de experimentos realizados em
âmbito acadêmico tendem a acelerar o processo de difusão e assimilação tecnológicos e
consequentemente reduzir o tempo necessário ao mercado absorver determinada inovação
tecnológica.

De acordo com Gil (2008) as pesquisas explicativas tem como preocupação central
identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos,
e consiste no tipo de pesquisa que mais se aprofunda no conhecimento da realidade,
justamente porque explica a razão das coisas. Uma pesquisa explicativa pode ser a
continuação de outra pesquisa mais descritiva, uma vez que a identificação dos fatores que
determinam a ocorrência de um dado fenômeno exige que este esteja suficientemente escrito
e detalhado. No contexto deste trabalho, como inexiste documentação extensa do uso deste
tipo de composição arquitetural apresentada, foi criado no capítulo de discussão um tópico
dedicado à tal função. Ainda segundo Gil (2008), nem sempre é possível a realização de
pesquisas rigidamente explicativas nas ciências sociais. Portanto a caracterização desta
pesquisa atende a categoria de Pesquisa Explicativa do tipo quase-experimental, devido a
pequena amostra e baixa aleatoriedade dos sujeitos.

Desta maneira este estudo pretende, a partir execução de uma pesquisa experimental
expor como uma arquitetura de software pode apoiar a estratégia de negócio de empresas
desenvolvedoras de software. Neste trabalho será exposto através de um experimento
controlado, números que embasem a proposta principal, através da utilização de um
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framework orientado à metadados com viés de geração de código fonte, e sua capacidade
de generalização aplicada à redução do tempo total de desenvolvimento de aplicações.
Nesta seção serão abordados os preceitos metodológicos utilizados na pesquisa.

3.1 Caracterização da pesquisa

Segundo BASILI (2006), técnicas em engenharia de software devem ser estudadas
experimentalmente se a engenharia de software é algo mais que uma simples disciplina
teórica.

O presente trabalho propõe-se a constituir uma pesquisa experimental do tipo expli-
cativa. Segundo Gil (2008) Pesquisas explicativas tem como preocupação central identificar
fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Visa explicar o
porquê das coisas. Nas ciências sociais a aplicação deste método sofre muitas dificuldades,
razão pela qual se recorre também a outros métodos, sobretudo o observacional.

A pesquisa experimental consiste em determinar um objeto de estudo, selecionar as
variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definir as formas de controle e observação dos
eventos que tal variável produz no objeto. Quando os objetos de estudo são compostos por
entidades sociais, ou seja, pessoas, grupos, instituições, as limitações tornam-se bastante
evidentes (GIL, 2008). De maneira metodológica, consiste essencialmente em determinar
um objeto de estudo, selecionar as variáveis capazes de influenciá-lo e definir as formas
de controle e observação que os efeitos da variável produz no objeto. Nesse contexto o
pesquisador é um agente observador ativo. (GIL, 2008).

Tal mecanismo de pesquisa não é necessariamente desenvolvida dentro de labo-
ratórios. Pode ser desenvolvida em qualquer ambiente, desde que apresente as seguintes
propriedades, segundo Gil (2008):

• Manipulação: o pesquisador deve fazer algo para manipular ao menos uma das
características dos elementos estudados.

• Controle: o pesquisador necessita introduzir ao menos um ponto de controle na
situação experimental, sobretudo criando um grupo de controle.

• Distribuição aleatória: a designação de elementos para participar dos grupos do
experimento deve ser feita aleatoriamente.

Pesquisas experimentais constituem, segundo Gil (2008) o mais valioso procedimento
disponível aos cientistas para testar hipóteses que estabeleçam a relação de causa e efeito
entre as variáveis, e em virtude de suas possibilidades de controle, os experimentos oferecem
garantias muito maiores do que qualquer outro delineamento de que a variável independente
causa efeitos na variável dependente.
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Porém, apesar de suas vantagens a pesquisa experimental apresenta muitas li-
mitações, pois podem existir muitas variáveis cuja manipulação experimental se torna
difícil ou mesmo impossível, como idade, sexo ou histórico familiar, as quais não podem
ser conferidas às pessoas de maneira aleatória. Adicionalmente muitas das variáveis que
poderiam ser manipuladas tecnicamente estão sujeitas as considerações de ordem ética
que proíbem sua manipulação (GIL, 2008).

De acordo com Campbell e Stanley (1979) nem sempre é possível verificar-se
o pleno controle da aplicação dos estímulos experimentais ou da distribuição aleatória
dos elementos que compõe os grupos. Nestes casos não é caracterizada estritamente
uma pesquisa experimental, porém caracteriza-se uma pesquisa quase-experimental. Tais
delineamentos quase-experimentais são substancialmente mais fracos que os demais porque
dada a ausência mesmo que parcial da distribuição aleatória, não se pode garantir que
os grupos experimentais e de controle sejam iguais no início do estudo, mas não são no
entanto, desprovidos de valor. Torna-se necessário, portanto, que o pesquisador apresente
seus resultados esclarecendo o que seu estudo deixou de controlar.

De maneira análoga à abordagem de Pawson (2004) guiada por experimentos
não metodologicamente caracterizados, mas aparentemente classificáveis como quase-
experimentais, esta pesquisa se destina-se a verificar como os softwares produzidos pela
empresa em questão que contam com uma base arquitetural baseada na arquitetura
hexagonal (COCKBURN, 2005) e um framework de núcleo inspirado em Naked Objects, que
a implementa, contribuem para a vantagem competitiva desta organização principalmente
no que tange à redução de prazo e custos de desenvolvimento dos softwares.

O mecanismo quase-experimental foi escolhido, primeiramente devido ao histórico da
pesquisa de Pawson (2004) a ser respeitado enquanto protocolo, dada a natureza simétrica
da abordagem utilizada neste trabalho. Será utilizado de maneira a adicionar rigor científico
à pesquisa o protocolo de Gil (2008) para composição de pesquisas experimentais. Maiores
detalhes do protocolo completo do experimento assim como sua coleta e análise são
descritos brevemente nas próximas seções.

3.2 Operacionalização das Variáveis

As variáveis contidas das hipóteses de uma pesquisa de caráter experimental tem
por obrigação possibilitar o esclarecimento acerca do que se pretende investigar, assim
como sua comunicação direta e não ambígua (GIL, 2008). Na pesquisa experimental, a
operacionalização das variáveis exige que sejam consideradas as condições de mensuração
afim de que possa ser selecionada a instrumentação apropriada (GIL, 2008).

Nesta pesquisa, afim de corroborar com o saneamento da questão de pesquisa são
utilizadas duas variáveis: A utilização com composto arquitetural proposto e conhecimento
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prévio do negócio. Tais variáveis serão suprimidas em casos distintos da captura de dados
e então analisados seus efeitos no produto final.

O trabalho de Pawson (2004) utiliza contextos similares porém não leva em consi-
deração o conhecimento prévio do negócio. É esperado neste caso, que embora ocorra certa
comparação entre os trabalhos em menor escala, o isolamento da variável de conhecimento
prévio no negócio pode vir a trazer resultados mais assertivos. Neste cenário é considerado
conhecimento prévio de negócio qualquer experiência do desenvolvedor dentro da empresa
ou em empresas passadas com sistemas de cunho fiscal ou contábil.

3.3 Definição do Plano Experimental

Segundo Gil (2008), o modelo clássico de pesquisa experimental envolve uma variável
independente e duas condições experimentais. Contudo é possível introduzir mais de uma
variável independente no experimento e para tanto, tem-se um plano experimental do tipo
fatorial, o qual consiste em utilizar mais de uma variável independente, simultaneamente
para estudar os efeitos em conjunção ou separadamente de uma variável dependente.

Como variável dependente é considerado o tempo de desenvolvimento das aplicações
observado sob a unidade de medida horas. Pawson (2004) utiliza a mesma unidade de
medida, porém em sistemas diferentes sobre a tutela de outros desenvolvedores. No caso
desta pesquisa foi possível conceber partes de domínio do mesmo sistema por pessoas
diferentes sobre a influência das variáveis independentes sobre a seguintes proposições,
descritas na Tabela 1.

Tabela 1 – Plano experimental

Identificador Utilizando o framework Conhecimento do negócio
1 Não Não
2 Não Sim
3 Sim Não
4 Sim Sim

A tabela indica as possíveis combinações investigadas nessa pesquisa com o intuito
de verificar a resposta ao questionamento da mesma.

3.4 Determinação dos Sujeitos

De modo a se efetivar um experimento, é necessário selecionar os sujeitos. Tal tarefa
é de fundamental importância uma vez que a pesquisa tem como objetivo generalizar
resultados obtidos para a população na qual os sujeitos pesquisados constituem a amostra
Gil (2008).
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Durante a etapa de planejamento de um experimento é necessário determinar
com grande precisão a população a ser estudada e para tanto e necessário admitir as
características que são relevantes para a precisa definição da população (GIL, 2008). Nesta
pesquisa a determinação dos sujeitos não conta com uma grande massa de sujeitos como
amostra e não foi possível determinar fatores socioambientais ou socioeconômicos. Todos
os elementos da pesquisa são funcionários da empresa alvo, portanto esta pesquisa foi
classificada de quase-experimental.

O experimento utilizou quatro desenvolvedores de software selecionados segundo a
técnica Amostragem Intencional (SHAUGHNESSY; ZECHMEISTER; ZECHMEISTER,
2012), a qual consiste em uma técnica frequentemente usada nas ciências comportamentais
para selecionar objetos de pesquisa sob forte julgamento do pesquisador. Tal mecanismo
foi utilizado devido à natureza específica da população do experimento, onde é necessária
certa equalização do conhecimento dentre os indivíduos. Esta população consiste em: dois
desenvolvedores que detenham conhecimento prévio no negócio, e dois desenvolvedores
que não detenham conhecimento prévio do negócio. Todos os desenvolvedores arrolados
na pesquisa detêm entre 4 e 6 anos de experiência em desenvolvimento de softwares em
plataforma Java, utilizando-se do ambiente web como referência. Todos os participantes
são homens, com idades entre 29 e 35 anos.

Espera-se com o exposto que exista certo equilíbrio entre os sujeitos da amostra no
que tange às variáveis independentes, principalmente.

3.5 Determinação do Ambiente

Os sujeitos de um experimento desenvolvem suas ações em um determinado ambi-
ente, e este deve proporcionar condições para que se possa manipular a variável indepen-
dente afim de verificar seu impacto nos sujeitos (GIL, 2008).

Nesta pesquisa os sujeitos em todas as iterações utilizam as mesmas especificações
funcionais, o mesmo maquinário em unidades separadas, que consiste em um computador de
mesa, com processador Core i5, 6 gigabytes de memória RAM, HD SSD de 120 gigabytes e
acesso à internet sob os padrões da equipe de Tecnologia da empresa, com acesso permitido
à busca de informações em blogs, inclusive. Quanto à vertente de software, todos utilizaram
a IDE Netbeans (NETBEANS, 2018), e máquina virtual Java do provedor Oracle, sob a
distribuição de Linux Ubuntu LTS 14.04. A utilização de SSD no ambiente é necessária pois
em um momento passado, as pesquisas internas com geradores de código fonte demandavam
alto índice de acesso ao disco rígido nos momento de pré-compilação e compilação dos
programas. Deste modo a companhia adotou a tecnologia em todo o departamento de TI,
diminuindo o tempo de compilação de cerca de uma hora para menos de um minuto.

O software parcialmente construído consiste em um dos softwares mais extensos
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em termos funcionais da empresa, responsável pelo controle da obrigação acessória ECF
(Escrituração Contábil Fiscal). Todos os desenvolvedores criaram exatamente os mesmos
mecanismos funcionais e não funcionais da aplicação em questão. Tal fato aparenta ser
complexo em projetos de pesquisa dentro de instituições com fins lucrativos, uma vez que
consiste em investimento em horas de trabalho não utilizados plenamente.

Quanto ao espaço físico, o experimento foi realizado na empresa analisada no mesmo
espaço do restante da equipe de tecnologia. Tais cuidados foram tomados para reduzir ao
máximo observável a influência de fatores não contabilizados no processo experimental.

3.6 Coleta de dados

A coleta de dados na pesquisa experimental é executada mediante a manipulação de
certas condições e a observação dos efeitos resultantes (GIL, 2008). Para tanto, o registro
dos tempos é realizado pelos próprios desenvolvedores e aferida diariamente via software.

Os próprios de desenvolvedores inserem seu tempo de trabalho no software Atlassian
JIRA (ATLASSIAN, 2018a). Segundo a Atlassian, desenvolvedora e mantenedora da
aplicação, o software é utilizado para rastreamento de problemas (issue tracking) e
gerenciamento de projetos por mais de 75 mil clientes em 122 países. Juntamente ao
software base é utilizado o plugin Tempo (ATLASSIAN, 2018b), cujo objetivo é adicionar
ao software JIRA capacidades de rastreamento e gerenciamento de tempo de projetos
e atividades. A adição de entradas manuais nos softwares foi realizada pelos próprios
desenvolvedores, com a instrução de não acumular o tempo necessário para atualização
da ferramenta ao tempo relativo ao desenvolvimento do experimento. Ao término das
atividades pelos quatro indivíduos, relatórios foram extraídos por atividade executada e
posteriormente sumarizados em relatório analítico.

O relatório analítico é extraído do sistema sob o protocolo de uma API, aces-
sada programaticamente. Todas as análises, sumarizações e cálculos foram executados
posteriormente no sistema gerenciador de planilhas Libre Office Calc.

3.7 Procedimentos de Análise e Interpretação dos Dados

Na pesquisa experimental geralmente de utiliza análise estatística. o desenvolvi-
mento das técnicas estatísticas tem desempenho notável e sua aplicabilidade na pesquisa
experimental é tão adequada que não se deveria deixar de utilizá-las no processo de análise
de dados (GIL, 2008).

Porém de maneira a se assemelhar ao estudo de Pawson (2004), no qual não foi
utilizado nenhum processo estatístico, esta análise se dará de maneira simplista pela
diferença dos tempos aferidos como variáveis dependentes. Pawson (2004) utiliza esse
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mecanismo de mensuração para desenvolver dois sistemas diferentes. No caso desta pesquisa
os sujeitos desenvolveram as mesmas partes do mesmo sistema em cada iteração. Tal fato
assegura que não seja necessária outra unidade de medida, como as referentes à mensuração
de tamanho funcional, justamente porque as iterações são exatamente iguais.

Serão expostos além dos resultados sintéticos discutidos em seção própria, os
resultados analíticos nos Apêndices deste trabalho, acompanhados das somatórias dos
tempos, medias simples e desvio padrão, caso o leitor queira analisar os números de maneira
mais clara.

Assim como em Pawson (2004), no capitulo de discussão é explicado de maneira
resumida como funciona o composto arquitetural antes da análise dos dados, uma vez que
não existem grandes estudos comparativos para ater-se como base de similaridade. Logo
se faz necessário o mínimo de explicações e entendimentos em torno de como funciona a
composição arquitetural. Posteriormente o Apêndice Apêndice A apresenta as principais
críticas do autor ao padrão Naked Objects e resume as principais especializações teóricas
e práticas aplicadas ao padrão e ao framework de maneira a sintetizar o resultado deste
trabalho.

Este capítulo formalizou o método de pesquisa utilizado para compor este trabalho
assim como sua inspiração na pesquisa e Pawson (2004), com alguns rigores metodológicos
adicionais.
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4 Discussão

Este capítulo apresenta uma descrição da empresa, do ambiente de negócios à qual
está inserida, assim como a construção das etapas críticas da arquitetura e do framework
utilizados. Além destinar-se a apresentação dos resultados obtidos após a finalização do
experimento, elucidando numericamente a proposição inicial deste trabalho.

4.1 Descrição do Sistema Estudado

A Sysped iniciou suas atividades em 2009 e tem como objetivo atuar no mercado
de desenvolvimento de aplicações fiscais e contábeis no ambiente brasileiro. Seu principal
mecanismo de atuação é a geração, validação, correção e auditoria de obrigações acessórias
necessárias ao funcionamento regular das empresas no Brasil, seja por meio da comerciali-
zação de sua família de softwares, seja pela terceirização dos processos fiscais e contábeis
de cunho analítico. Na data de sua entrada no mercado existiam diversas empresas concor-
rentes em sua maioria estabilizadas no ambiente de negócios local. De modo a atingir um
nível competitivo que possibilitaria concorrência com as grandes empresas do mercado
local, a empresa delimitou sua estratégia ao atendimento dos segmentos de médio e grande
porte sobre uma ótica do bom atendimento e satisfação do cliente, principalmente em
projetos complexos pelo lado da consultoria, enquanto a divisão de softwares tinha como
estratégia a criação de programas embasados em renovação tecnológica, com sistemas
baseados em WEB ao invés dos tradicionais modelos em duas camadas físicas (desktop),
que propiciem ao ambiente de negócios uma maior capacidade de customização à cada
cliente, sem alterar negativamente os mecanismos funcionais padrão.

De modo a atingir os objetivos tecnológicos propostos foi desenhada uma arquite-
tura em camadas, tradicional de ambientes web baseados na plataforma Java EE (Java
Enterprise Edition) (ORACLE, 2018), que foi implementada através do desenvolvimento
de um framework simples que apenas auxiliava o desenvolvedor a escrever código mais
padronizado com pouca replicação. Nesta arquitetura, era privilegiada a vertente da
facilidade de manutenção, uma vez que o potencial financeiro da empresa era bastante
reduzido em comparação às grandes concorrentes, embora conte com a mesma necessidade
produtiva. Com o passar do tempo e a evolução do ambiente tecnológico não somente na
plataforma Java EE mas nas demais plataformas de desenvolvimento, esta arquitetura
pôde continuar sua evolução até o estado atual.

A aplicação principal e centralizadora da empresa em questão, denominada STM
(STM - Sysped Tax Manager), consiste em um software web baseado inteiramente em
tecnologia JEE cujo objetivo principal é gerar obrigações acessórias em um ambiente e
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modelo de dados centralizado e consistente, assim como validar e cruzar esses dados de
maneira que o contribuinte utilizador do sistema consiga visualizar e corrigir eventuais
inconformidades de natureza contábil, fiscal ou tributária antes que o fisco o faça.

De modo a explanar a arquitetura e o framework desenvolvidos torna-se necessário
expor o funcionamento de alto nível da aplicação STM A Figura 17 representa uma visão
das funcionalidades básicas da aplicação, e a seguir será definida a linguagem utilizada
para descrever essas funcionalidades, uma a uma afim de facilitar o entendimento geral
das necessidades da arquitetura.

Figura 17 – Visão geral do sistema Sysped Tax Manager

Fonte: O autor

O início do processo se dá pela integração dos dados provenientes do ERP (Enter-
prise Resource Planning) dos clientes para o STM, e tal integração pode ser realizada por
pelo menos uma das opções a seguir.

1. Arquivo texto delimitado seguindo o layout da empresa, é um arquivo linear onde as
informações podem ser incluídas com qualquer caractere especial separador entre
um campo e outro, assim como qualquer formato de data ou separador numérico
decimal.

2. Arquivo texto posicional, onde as informações são geradas em um arquivo onde a
demarcação dos campos se dá por tamanho fixo, ao invés de caracteres delimitadores.

3. Restful Web services : WebServices que operam sob o estilo REST (Representational
State Transfer) que é um estilo arquitetural de serviços que especifica restrições
como uma interface uniforme que, se aplicada a um serviço web induz a propriedades
altamente desejadas como performance, escalabilidade e modificabilidade, que tornam
serviços aptos a funcionar de maneira melhor na web. Este estilo de serviço permite
que clientes e servidores troquem informações, ou representação de recursos utilizando
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um mecanismo padronizado de interface e protocolo, geralmente sob protocolo
HTTP ou HTTPS trafegando XML, parâmetros HTTP, ou arquivos JSON (JSON -
Javascript Object Notation) (JENDROCK et al., 2014).

4. Serviços baseados em SOAP (Simple Object Access Protocol que são os webservices
tradicionais, sob as especificações WS*.

5. SQL, ou integração banco à banco, utilizada quando é feito o acesso diretamente no
banco de dados no cliente e realizada importação dos dados ou quando o ERP do
cliente insere as informações diretamente no banco de dados do STM.

6. Documentos Oficiais que tratam da importação de arquivos de obrigações acessórias
produzidos pelo cliente via seus ERPs ou outros fornecedores que são carregados no
STM com o intuito de validá-los, cruzar seus dados com outras obrigações acessórias
ou compor parte das informações de outra obrigação acessória posterior a partir de
dados da primeira.

7. Sistema de mensageria que consiste em um subsistema baseado no estilo arquitetural
pipes and filters que segue a especificação JMS (Java Messaging Service) e implementa
os EIP (Enterprise Integration Patterns) (HOHPE; WOOLF, 2005).

8. Integração nativa específica para o sistema SAP que consiste em um sistema de
mensageria implementado por um framework construído pela empresa em questão que
simplifica a integração de aplicações com o ERP SAP sem a necessidade de nenhum
outro software de integração mantendo a simplicidade e o controle no processo, além
de ser naturalmente acoplado ao subsistema de mensageria da aplicação.

Todos esses pontos e possibilidades de integração interagem com o sistema através
de um barramento ou bus que isola o núcleo de dados da aplicação de intervenções do
mundo externo. Este componente é chamado na arquitetura da solução de EIM (Enterprise
Integration Manager) que é composto por todas as fronteiras de integração adicionadas
de um banco de dados desnormalizado. A função deste banco de dados desnormalizado é
permitir que o usuário insira as informações em qualquer ordem, de qualquer maneira e por
qualquer composição dos endpoints da fronteira de integração, compondo assim cada cliente
um mecanismo que mais lhe atenda. Todo o processo de carregamento é transparente,
e nenhuma regra de negócios é aplicada neste momento, permitindo que dados entrem
na aplicação e possam ser corrigidos pelos usuários manualmente, unitariamente ou, se
necessário em massa.

Uma vez os dados carregados no EIM, os mesmos serão cruzados de duas maneiras
distintas, denominadas pela empresa como:
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1. Validação, que constituem regras de negócios que validam campos dentro da própria
tabela ou entidade, campo a campo e o cruzamento de campos dentro da mesma
tabela. Alguns exemplos são a validação de CPF, validação de chave de nota fiscal
eletrônica ou domínio do campo.

2. Auditoria, que consiste no cruzamento das informações entre tabelas ou entidades.
Neste cenário são executados cruzamentos como tipo de item comercializado versus
NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) versus tributação aplicada. Dentro destas
regras são executadas outras que simulam o comportamento de um banco de dados
relacional, de maneira a emular uma inserção de dados em um conjunto de tabelas
normalizadas, exibindo para o usuário mensagens de erro mais explicativos e voltadas
ao negócio.

A partir do processo de validação e auditoria, o usuário pode solicitar a exibição
de relatórios que indiquem as falhas ou inconsistências e em virtude da ocorrência destas
há a possibilidade de o usuário corrigir a informação em telas do EIM que representam as
entidades individualmente.

Uma vez as informações validadas e auditadas, o usuário pode optar por realizar
um backup funcional da base de dados do EIM, ja que este conjunto de dados tem caráter
temporal e pode ser removido em processos posteriores. Por fim, as informações são
migradas para a base de dados do núcleo do sistema, denominado pela empresa de core,
onde existem o mesmo conjunto de tabelas do EIM, porém altamente normalizadas, de
maneira a garantir a integridade da informação em bancos de dados relacionais. Este
processo também é transparente e não carrega regra de negócio alguma, sendo puramente
um processo técnico.

Por fim após a massa de dados ter sido transferida ao banco de dados do núcleo
da aplicação esta pode dar prosseguimento à geração da apuração das informações em
relatórios analíticos acessórios e a própria geração dos arquivos magnéticos. Vale ressaltar
que o processo de geração dos arquivos também é somente um expurgo de informação,
sem inteligência funcional alguma que não seja alocar as informações nos layouts oficiais
do governo.

Durante o processo de concepção da arquitetura do sistema algumas premissas
foram apresentadas à equipe de arquitetura de maneira à posicionar um novo produto no
mercado que seja diferente dos outros existentes não somente tecnologicamente, mas em
termos funcionais também Tais premissas admitidas são:

1. O sistema deve poder ser utilizado com diversos fornecedores de bancos de dados
relacionais, sem grandes ônus ou reconstruções para adaptação.
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2. Deve permitir a integração dos mecanismos mais utilizadas no mercado de maneira
simples, porém deve permitir também a adição de outros adicionais conforme a
necessidade dos clientes vindouros.

3. Todos os dados que o usuário inserir de maneira automatizada, via as fronteiras
de integração devem ser passíveis de alterações em massa ou unitária, em telas da
aplicação, para correções, adições ou remoções pontuais.

4. É desejável que o usuário consiga executar buscas no sistema de maneira amigável
e compor relatórios ao menos simples, uma vez que alguns relatórios de origem
fiscal e tributários não são providos pela maioria dos ERPs, e uma vez que todas
informações do cliente sob este aspecto funcional estarão no sistema, seria mais fácil
compor relatórios a partir dele.

5. Subsistema de segurança e rastreio que permita auditar as ações dos usuários.

6. Deve, quando possível poder ser distribuído nos diferentes sistemas operacionais e
plataformas dos clientes, sem reescritas ou versões diferentes do mesmo sistema.

7. Deve ser facilmente expansível em termos funcionais e não funcionais, uma vez que
podem ser necessárias novas fronteiras de integração, obrigações acessórias possam
ser implementadas, novas regras de validação ou auditoria,relatórios, de maneira que
não interfiram o prévio funcionamento do sistema.

Além de tais premissas, o corpo diretor da empresa buscou delinear possibilidades
de mercado que porventura possam tornar o sistema desatualizado. Uma vez que a base
de código é muito grande, uma alteração tecnológica em virtude de uma tendência de
mercado não deveria anular a composição atual do sistema. Para tanto, os seguintes pontos
foram elucidados como diretrizes, ou seja, não precisam estar totalmente implementados
no sistema, mas de tempos em tempos devem ser analisadas as possibilidades de alteração
de mercado tecnológico e seu impacto no sistema. Os seguintes pontos foram definidos:

1. A arquitetura deve permitir que o sistema seja utilizado na nuvem, se o mercado
demandar esse modelo de distribuição.

2. A arquitetura deve responder à uma possível tendência do mercado à utilização de
bancos de dados não relacionais, principalmente quanto à vertente do custo reduzido
de operação, de maneira que a aplicação em um momento de pulverização de mercado
não sofra com custos mais altos pela utilização de fornecedores de bancos de dados
relacionais.

3. O mesmo sistema deve processar pouco volume informacional da mesma maneira
que altos volumes informacionais, e nos maiores cenários deve ser possível customizar
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porções específicas do sistema para atendimento à setores que comumente tem pro-
blemas de performance devido ao volume informacional, como os setores financeiros,
telecomunicações e varejo no geral, que foram os primeiros clientes da empresa no
primeiro ano de atividade.

4. Uma vez que a concorrência da empresa está consolidada no mercado há muitos anos,
e o fato deste mercado ser composto por empresas principalmente de grande porte,
o processo de criação e manutenção do sistema deve estar sempre em constante
otimização em termos de custos. Tal requisito se aplica não somente à arquitetura,
mas deve ser estendido a processos e controles.

5. É desejável que a performance geral do sistema possa ser customizada pelo usuário
administrador mesmo que este deva abdicar de processos de validação e auditoria, ou
trilha de auditoria, uma vez que obrigações acessórias tem datas definidas de entrega
e muitas vezes multas consideráveis pela não entrega. O corpo tático ou estratégico
do cliente deve decidir se priorizará os processos ou a performance do sistema de
acordo com suas necessidades.

De maneira a atender os requisitos principais e os secundários na medida do possível,
foi constituído um projeto arquitetural em camadas de acordo com o padrão estipulado
pela especificação Java EE. A exposição funcional detalhada é realizada na próxima seção.

4.1.1 Detalhamento Funcional

De modo a prover informações que possibilitem o correto entendimento funcional
do sistema serão demonstrados graficamente através de diagramas de Casos de Uso em
UML (Unified Modelling Language) os aspectos funcionais principais do sistema alvo.

No domínio central da aplicação ( core domain ) residem o modelo de domínio prin-
cipal e as transações principais a serem executadas pelo sistema. Neste caso apresentadas
na Figura 18.
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Figura 18 – Diagrama de Caso de Uso - Ações principais

Fonte: O autor

O usuário, deve neste cenário funcional executar as rotinas de apuração, que
consistem em todos os cálculos executados a partir das informações brutas inseridas
no sistema. É possível que o usuário exporte sua apuração a partir do ERP de origem,
o que neste caso servirá como mecanismo de comparação entre o apurado pelo ERP
e o apurado pelo STM. Neste passo todos os cálculos para a geração do arquivo são
executados, permitindo que a geração seja o mais simples possível. No caso da Obrigação
EFD ICMS/IPI são geradas as apurações de ICMS, ICMS-ST e IPI, assim como demais
livros fiscais, por exemplo. No caso de Escrituração Contábil Fiscal: Apuração de IRPJ e
CSLL. Caso ocorra alguma divergência numérica pode ser observado os logs funcionais
da aplicação. O resultado apuração pode ser exposta visualmente através de relatórios
que o usuário pode extrair e por fim, a ação de geração dos arquivos magnéticos pode ser
executada.

A Figura 19 expõe as possíveis ações que o usuário pode tomar ao executar
manualmente interações com as entidades do sistema. neste ponto deve-se salientar que
existem sempre duas entidades distintas neste momento, as do domínio principal e as
pertencentes ao EIM, de cunho temporal.
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Figura 19 – Diagrama de casos de uso - Operações CRUD

Fonte: O autor

O usuário pode, ao interagir com o sistema em operações pontuais, criar uma nova
entidade, pesquisar qualquer entidade, realizar uma busca avançada, que se configura como
uma mecanismo de busca construtivo que permite ao usuário fazer restrições complexas
ao realizar uma busca específica, pode selecionar uma ou mais entidades do resultado das
buscas, visualizar a entidade em modo leitura ou apagá-la do banco de dados. Ainda, para
qualquer consulta realizada, pode exportar o resultado completo da busca nos formatos,
excel, CSV, XML, texto ou PDF, compondo assim relatórios analíticos da maneira que
desejar. A exportação ainda pode ser feita para todo o resultado da pesquisa ou apenas
à página ou bloco exibido na tela. Requisitos funcionalmente menos importantes, mas
existentes são a paginação de resultado de consultas, a reordenação de campos da tabela,
a ordenação dos campos e a exclusão da visualização de resultados de campos, de modo a
compor relatórios mais sucintos.

Quanto ao carregamento dos dados, a Figura 20 elucida as ações possíveis para
utilização de um usuário comum.
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Figura 20 – Diagrama de Caso de Uso - Carregamento de dados

Fonte: O autor

O usuário neste caso pode carregar manualmente o sistema pelas interfaces baseadas
em arquivos texto, entidade a entidade ou pode configurar o processamento de um lote de
arquivos para carga. O usuário pode disparar processos no ERP de origem a partir do
STM sinalizando uma carga não programada. Pode verificar os logs de processamento de
modo buscar por qualquer erro ou alerta nos processos de carga. E por fim, pode configurar
quaisquer composições de carregamentos de dados, agendando horário para disparar os
procedimentos em massa.

No cenário do transporte de dados entre a base de dados de integração (EIM) para
o banco de dados histórico pode ser observado na Figura 21:
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Figura 21 – Diagrama de casos de uso - Transporte de dados do banco de dados de
integração para o banco de dados histórico

Fonte: O autor

O usuário pode disparar manualmente o processo de transferência, cancelar um
processo em andamento, verificar o status percentual do processo assíncrono, verificar os
logs ou agendar a carga.

Quanto aos processos de validação e auditoria, os mesmos são ilustrados na Figura
22:
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Figura 22 – Diagrama de casos de uso - Validação e Auditoria

Fonte: O autor

Neste processo, o usuário deve executar primeiramente as regras de validação,
depois as de auditoria, verificar relatórios de erros e avisos que porventura possam ocorrer,
pode exportar os relatórios nos formatos excel, CSV, texto, PDF ou XML e pode realizar
um backup ou restore das informações auditadas.

Com base nesses casos de uso é possível ter uma maior noção do funcionamento
do sistema, que se faz necessário à compreensão da arquitetura desenvolvida, descrita na
próxima seção.

4.2 Arquitetura do Sistema

Na arquitetura anterior, um exemplar de arquitetura em camadas, alguns pontos
negativos foram encontrados na utilização da mesma pela equipe, a citar:
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1. A arquitetura em camadas promove uma falsa concepção de sistema baseado em uma
tela por controlador, onde ao promover a visualização de uma tela diferentemente
para uma entidade de domínio, um novo controlador deve ser criado. Esta abordagem
é conhecida como um controlador por caso de uso (PAWSON, 2004).

2. A arquitetura em camadas não encorajava a reutilização de regras de validação entre
as camadas, ou seja a mesma regra de negócio, que valida um a porção do domínio
em uma visualização específica, era replicada na maioria das vezes nas diversas
camadas de serviço e na camada de persistência, como descrito por Cockburn (2005).

3. A arquitetura em camadas não facilita a testabilidade da aplicação, uma vez que um
teste plenamente funcional somente poderá ser executado quando a interface gráfica
estivesse concluída, dificultando o feedback incremental à equipe de desenvolvimento,
ou ao menos, a tornava explicita tardiamente.

Desta maneira, é necessário a adoção de uma arquitetura diferente ou uma adaptação
brusca da arquitetura em camadas de modo a cumprir o máximo possível dos requisitos
funcionais e não funcionais pretendido à família de aplicações da empresa.

Três grandes vertentes podem ser percebidas na descrição funcional e nas premissas
aliadas à composição da arquitetura, a capacidade de extensão, adaptabilidade da solução
final e preocupação com a curva de custo. Em virtude da primeira vertente foi utilizada a
base de uma arquitetura hexagonal ou ports-and-adapters, onde cada aresta representa
uma porta para o mundo externo ao modelo de domínio da aplicação, conforme a Figura
23.

Figura 23 – Exemplo de adaptador em detalhe

Fonte: O autor
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A Figura 23 visa demonstrar a utilização de adapters no mecanismo de adaptação
das portas do sistema nesta arquitetura. Durante a implementação, algumas interfaces
adaptativas não necessitaram de adaptadores separados, muitas vezes porque os próprios
frameworks utilizados, como por exemplo na camada de persistência a qual já realiza
a adaptação por padrão, via configuração geralmente. É necessário salientar que neste
design, não existe interação do mundo externo com o modelo de domínio sem atravessar
o adaptador, ou a porta. Neste sentido para cada porta utilizada existe um ou mais
adaptadores que adaptam a interface disponibilizada pelo domínio para a interface esperada
no além da fronteira das arestas. Este desenho arquitetural visa permitir que durante a
evolução e expansão do sistema novas funcionalidades ou interfaces possam ser substituídas
de maneira mais simples, construindo adaptadores para as mesmas portas, sob arestas
diferentes. Desta maneira, por exemplo, ao adicionar a importação de uma nova interface
sob um novo protocolo, binário por exemplo, as atividades relacionadas ao desenvolvimento
deveriam simplesmente ser escondidas em um novo adaptador, que exponha um serviço
previamente construído sob um novo protocolo de transporte, neste caso, binário.

Esta nova ideia arquitetural visa melhorar também o feedback funcional, uma
vez que como toda funcionalidade é exposta via uma API nativa, um programa de teste
simplesmente executaria as ações baseadas nesta API, através de um programa executor
destas ações antes mesmo dos protótipos de GUI serem idealizados. Desta maneira, a
arquitetura hexagonal induz o desenvolvimento do sistema a isolar cada vez mais o
modelo de domínio dentro de suas próprias fronteiras, expostos via API, onde qualquer
customização não funcional seja executada fora dos limites do domínio, o que se traduz
em uma separação de responsabilidades tanto no nível arquitetural quanto no nível de
codificação, conforme o modelo de Domain Driven Design. Se para Evans (2003), no DDD
o coração do software não deve ser influenciado diretamente por lógica não funcional, a
arquitetura hexagonal vai de encontro a tal afirmação no que tange ao isolamento do
domínio. Uma visão mais ampla neste sentido é ilustrada na Figura 24
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Figura 24 – Ampliação parcial dos adaptadores

Fonte: O autor

Nesta Figura podem ser observadas a utilização de mais de um adaptador por porta
de modo a reutilizar as portas do sistema sob protocolos diferentes. Adicionalmente um
mesmo serviço funcional pode ser exposto pela mesma porta por mais de um adaptador
ao mesmo tempo.

Neste sentido, pode-se considerar que sob a ótica do DDD, que o conjunto de
portas e adaptadores dedicados à uma porção de domínio específica se comportam como
uma Anticorruption Layer, atuando no isolamento do modelo de domínio ou subdomínio
correlato de uma fronteira externa, assim como a caracterização da API básica exposta
via essa fronteira pode ser ilustrada e mantida como um Open-Host Service. De maneira
análoga, a manipulação de famílias de objetos de negócio correlatos através ainda da API
pública, pode ser caracterizada quando centralizar as ações sob um componente específico
e agregador como instâncias de aggregates. Esses fatores indicativos básicos de similaridade
induzem a equipe a utilizar as técnicas do DDD uma vez que a equipe se mantém focada
na separação de conceitos, natural tanto pela ótica do DDD quanto pela ótica de uma
arquitetura que suporte estes conceitos em teoria e em tempo de projeto. Esta conjunção
de ideias foi observada por Haywood (2009) e por Kennard e Leaney (2010).

Quanto aos requisitos necessários para as aplicações em termos de arquitetura,
o modelo hexagonal pode auxiliar nos quesitos de extensibilidade e manutenibilidade
da aplicação sob a ótica da equipe de arquitetura, porém ela não apresenta ao menos
aparentemente nenhum indício de diminuição da complexidade no desenvolvimento das
soluções, e até o momento discricional também não apresenta nenhum indício de diminuição
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drástica na curva de custo da construção dos sistemas.

De acordo com a pesquisa realizada por Myers e Rosson (1992), por volta de 48%
de código de aplicação e 50% do tempo de desenvolvimento das aplicações é dedicado à
criação de interfaces gráficas com o usuário. Logo uma arquitetura que deva propiciar a
diminuição da curva de custo dos projetos de software ao atacar a criação de GUI com
alguma solução que atue neste sentido, tenderia sob a visão da equipe de arquitetura a
alguma redução do custo e tempo de desenvolvimento dos projetos da empresa. Neste
sentido, foi analisado o padrão arquitetural Naked Objects (PAWSON; WADE, 2003) uma
vez que o framework que a implementa, do mesmo autor integrou o quadro de "tecnologias
intrigantes"no OOPSLA de 2001, antes de sua completa publicação em 2003 atraindo
atenção dos membros da equipe.

O padrão Naked Objets indica que algumas aplicações deveriam gerar automatica-
mente interfaces gráficas com o usuário, o que satisfaria grande parte das necessidades
da arquitetura quanto à redução do custo na construção das aplicações. Neste padrão
arquitetural, os objetos de domínio seriam comportamentalmente completos, isto é, deve-
riam conter toda a lógica de negócio necessária para o cumprimento dos casos de uso dos
sistemas além de manter todo o estado necessário de maneira conjunta, em contrapartida
a tendência de separação entre funcionalidade e estado provida na arquitetura em camadas
(PAWSON; WADE, 2003). O framework que a implementa atualmente chamado de Apache
Isis (APACHE, 2018a) conta com uma implementação recente em ambiente web. Neste
padrão os objetos de domínio são expostos à camada de visualização sem a intervenção de
um objeto que represente o controlador do MVC, ou seja, o controle da interface gráfica é
realizado pelos próprios objetos de domínio utilizando-se de mecanismos de notificação em
memória para atualização de estado de objetos na camada de visualização.

A equipe de arquitetura analisou a implementação e encontrou os seguintes pontos
de atenção na implementação padrão:

1. De modo a adicionar comportamentos de marcação nos objetos, o framework utiliza
metadados via anotações Java, porém consiste também em um framework baseado
fortemente em herança, o que dificultaria modelagem de domínio utilizando tal
recurso para fins funcionais, uma vez que na plataforma Java não existe o conceito
formal de herança múltipla. Além dessa dificuldade agregada, as classes ficariam
fortemente acopladas ao framework em si, dificultando ou até mesmo tornando
impossível o fato de por ventura ser necessário desacoplar a aplicação do framework
em algum momento.

2. O framework utiliza largamente o conceito de geração de código em tempo de
execução, que aliado ao tráfego de objetos mantenedores de estado em diversas
instâncias na rede em uma aplicação web, traria problemas de performance. Tais
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problemas foram relatados por Abrahamsson (2005), Brand et al. (2012) e mais
recentemente Freitas e Maia (2015), principalmente em termos de transações em
lote, onde vários objetos terão seu estado alterado em massa.

3. Os mecanismos de persistência utilizados no framework são implementados via
JDO (Java Data Objects)(JCP, 2018b) e Datanucleus (DATANUCLEUS, 2018),
onde primeiro não é padrão da plataforma JEE e o segundo não é reconhecido e
largamente utilizado na indústria. Tal fato embora não represente grandes riscos à
arquitetura formal, representa uma complexidade adicional em adquirir mão de obra
especializada, justamente por não compor o conjunto de tecnologias padrão JEE.

4. A apresentação do framework é gerenciada pelo framework wicket (APACHE, 2018b)
que também não representa padrão da plataforma JEE.

Durante o processo de análise da utilização do padrão Naked Objects foi definido
pela equipe de arquitetura que embora o padrão e o framework supracitados possam
realmente compor forte tendência de diminuição de custo médio dos projetos de software,
seus mecanismos básicos de funcionamento e sua implementação de referência podem
trazer maiores dificuldades na manutenção e customização de projetos futuros, assim
como maior dificuldade em enquadrar a arquitetura no padrão JEE. Porém toda a ideia
de funcionamento deste padrão arquitetural não deixa de ser interessante e contribuir
para a evolução da arquitetura da empresa. Nesse sentido a equipe optou pela criação
incremental de um framework, baseado em frameworks fortemente utilizados no mercado,
mas que inclua as funcionalidades principais do padrão Naked Objects sem romper grandes
preceitos da arquitetura em camadas, modelo de referência na plataforma JEE. Neste
sentido, enquanto o framework não seja totalmente implementado, a arquitetura padrão
será utilizada, com um modelo em camadas e conforme os módulos de otimização de
extensão de código fonte fossem evoluindo, seria implantado de maneira modular, mesmo
que obrigando reescrita de código parcial.

De acordo com os números reais do software, este contém 383 entidades, das quais
existem 368 entidades do EIM e estas, se multiplicam quando o EIM prove interfaces para
integração. A Tabela 4.2 demonstra a quantidade de artefatos atrelados à relações com
Entidades utilizados na aplicação.
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Tipo de Artefato Quantidade necessária

Entidades Core 383
Entidades EIM 368
Interfaces WS SOAP 368
Interfaces WS REST 368
Interfaces Texto Delimitado 368
Interfaces Texto Posicional 368
Interface CLI 368
Transferência de dados entre EIM e CORE 368
GUI CRUD EIM 368
GUI CRUD Core 383

Tabela 2 – Quantidade de artefatos necessários por entidade

Fonte: O autor

Como pode ser observado o sistema contém diversos setores os quais são altamente
dependentes do modelo de domínio Core, onde para cada entidade deste domínio existe
uma entidade correlata residente no módulo EIM, e para cada entidade EIM, existem uma
interface SOAP, uma interface REST, uma interface via arquivo texto delimitado, uma
interface texto posicional, uma interface de linha de comando. Ainda para cada entidade
existe ao menos uma visualização default que represente as ações baseadas em CRUD
(Create, Read, Update, Delete) . Logo, em termos de otimização da curva de custo se faz
necessário que o framework criado otimize tais artefatos atrelados a cada entidade.

De maneira a otimizar o processo de criação desses artefatos, o framework foi
projetado baseando-se no conceito de whitebox frameworks, utilizando-se um conjunto
simples de Design Patterns, Strategy e Template Method. Neste sentido o padrão Template
Method se mostrou altamente útil, uma vez que a implementação de hook methods permite
isolar um comportamento comum em uma classe abstrata com um método abstrado de
maneira a forçar que todas as classes que a estendam sejam obrigadas implementar tal
método. Assim um algoritmo comum a todos os artefatos deve ser compartilhado com
todas as classes que estendam a funcionalidade, adicionando apenas sua especialização
funcional. Por outro lado, a utilização de Strategy injetado nas instâncias por IoC permite
que ocorram diferentes implementações de porções pequenas do algoritmo, de maneira que
estas, ao representar interfaces comuns entre si, possam se tornar intercambiáveis, compondo
dinamicamente as funções algorítmicas. Este mecanismo é estendido ao framework de
maneira geral, de modo que todas as interfaces atendam ao mesmo mecanismo básico de
implementação, independente do subdomínio não-funcional a qual reside. A Figura 25
ilustra brevemente estrutura formal do framework, quanto ao subdomínio não-funcional
da transferência de dados entre o EIM e o CORE.
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Figura 25 – Diagrama de classes simplificado da transferência de dados entre o EIM e o
Core

Fonte: O autor

Na modelagem indicada acima, a classe abstrata AbstractDataLoaderService repre-
senta o algoritmo padrão dedicado à transferência de dados entre o modelo do EIM e o
modelo do Core, concentrando toda a lógica de negócios de maneira reutilizável, restando
apenas o mapeamento entre cada entidade do EIM para sua respectiva entidade no core. As
subclasses Eim008DataLoader, Eim005DataLoader e Eim007DataLoader estendem a classe
abstrata restando-lhes a obrigatoriedade de implementar o método abstrato doLoad, cuja
assinatura nesta instância já é corrigida pelo mecanismo de generics da superclasse. Desta
Maneira a única implementação necessária às subclasses é a constante neste método, afim
de mapear qual entidade do EIM representa qual entidade do Core. Tal mecanismo baseado
em herança caracteriza o design pattern template method onde o método de template é o
próprio doLoad. Posteriormente a classe LoadEimToCoreDataServiceImpl, simplesmente
agrega e controla instâncias de DataLoader construidas dinamicamente dentro do método
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load, onde é realizada uma iteração na coleção de instâncias, ordenada pelo direcionamento
das relações do banco de dados, refletido no mapeamento objeto-relacional de maneira que
cada entidade seja transferida na ordem das restrições de integridade do banco de dados.

Durante o processo de carregamento de cada entidade, uma instância de Auditin-
gLogService é responsável por incluir logs de auditoria no processo unitário dentro da classe
AbstractLoaderService, porém em um nível superior, a classe LoadEimToCoreDataServi-
ceImpl, agregadora das instâncias, também utiliza uma instância de AuditingLogService de
modo a prover trilha de auditoria em nível de completude de processo, além da interface
NotificationService de modo a notificar o usuário de eventos ocorridos durante tal processo.
Cada uma das duas interfaces tem ao menos duas implementações possíveis como pode
ser observado no diagrama resumido e a escolha de qual implementação será utilizada é
executada em tempo de execução, baseado em um cadastro de configurações. Tal referência
à composição de uma interface com ao menos uma implementação possível de modo a
compor uma funcionalidade de maneira intercambiável, é caracterizada e implementada
pelo design pattern Strategy. Cada uma das implementações possíveis de etapas do algo-
ritmo que possam ser intercambiáveis em tempo de execução é uma instância de Strategy.
A Figura 26 ilustra o código final da subclasse especializadora.

Figura 26 – Exemplo de implementação de dataloader para a entidade Eim005

Fonte: O autor
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A partir da listagem 26 é possível verificar que praticamente toda a complexidade
algorítmica torna-se isolada na classe superior, enquanto a subclasse permanece simples
e com complexidade ciclomática praticamente nula. Este mecanismo permite que dentre
toda a gama de subclasses especializadas inexista a necessidade de complexidade não
funcional, tornando as subclasses bastante simplórias e menos propensas a erros técnicos
ou tecnológicos.

4.2.1 Importação de Arquivos Texto

Quanto às interfaces, será exposto o mecanismo de carregamento de dados via
arquivos texto delimitados, mas o mesmo mecanismo baseado em template methods e
strategy é utilizado para todos os mecanismos de integração.

A Figura 27 demonstra a modelagem do subdomínio de Importação de arquivos
texto delimitados.

Figura 27 – Diagrama de classes simplificado do subdomínio não funcional de Importação
de Arquivos texto delimitados

Fonte: O autor

A classe AbstractDataImporterService representa o corpo do algoritmo de importa-
ção de arquivos texto delimitados. Tem como atributos principais o separador decimal,
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o formato de máscara de campos de tipos temporais e o caractere separador. Contém
definições de interfaces de estratégia para auditoria (AuditingLogService), notificação (Noti-
ficationService), escrita de arquivo (IFileWriter) e leitura de arquivo (IFileReader), o qual
cada interface tem ao menos uma implementação com responsabilidade e funcionalidade
diferentes. Contém o algoritmo de importação de arquivos sob mais de uma implementação
sendo a primeira importação em lotes de tamanho definido e configurável ou a importação
do arquivo total em apenas um lote único, útil para arquivos pouco extensos. A Figura 28
exibe uma implementação referente à entidade de codificação Eim007.

Figura 28 – Exemplo de extensão de AbstractDataImporterService para a entidade Eim005

Fonte: O autor

Os métodos executePreHook e executePosHook são hook methods que expõem para
as subclasses a possibilidade de customização prévia, antes da importação do arquivo, ou
após a mesma. o método doLoad é o template method, o qual delegará a responsabilidade da
implementação às subclasses. As subclasses diretas, estendem a classe abstrata implemen-
tando o método doLoad que recebe como parâmetro um array onde cada posição representa
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uma posição do arquivo já separado pelo delimitador escolhido. A tarefa da subclasse
consiste desta maneira em simplesmente mapear cada posição ao seu tributo de destino
na entidade do EIM. Existem neste caso conjuntos de métodos utilitários castForString,
castForDate, castForDecimal e castForInteger os quais escondem e padronizam a tarefa de
conversão de tipos entre o tipo texto provenientes do arquivo texto para o tipo de destino
na entidade.

Pode ser observado grande similaridade entre o funcionamento da transferência
de dados do EIM para o core e o carregamento de interfaces de arquivo texto. Tal fato é
proveniente da utilização conjunta dos design patterns template methods e strategy, por
delegar a uma superclasse a composição algorítmica tanto da seção estática quanto da
seção dinâmica do algoritmo. Neste caso não existe uma classe em um nível superior
que invoca iterativamente as instâncias especializadas. A próprie interface gráfica com o
usuário é responsável por alocar cada instância a seu determinado tipo.

4.2.2 Repositórios

Os repositórios são considerados na arquitetura como o mecanismo padrão de
acesso a dados estruturados, principalmente em bancos de dados relacionais. Provem uma
estrutura baseada em similaridade com coleções e funções sobre coleções de objetos, onde
de maneira a isolar os mecanismos de atuação da sintaxe de linguagens de bancos de
dados é utilizado um componente de ORM (Object Relational Mapping) no caso deste
projeto, o JPA (Java Persistence API ). Com o objetivo de tornar a escrita de query
specifications (FOWLER, 2002) mais simples claras e objetivas a camada de persistência
utiliza QueryDSL, uma API que representa uma DSL intermediária entre a linguagem
do framework de mapeamento objeto-relacional e sua interface com o modelo de objetos,
tornando em grande parte das vezes as queries fortemente tipadas, o que em linguagens
também fortemente tipadas delega à IDE em tempo de desenvolvimento a responsabilidade
pelos primeiros alertas referentes ao menos à tipagem errônea e formatação de consultas
ao desenvolvedor. A utilização de uma camada lógica abstrata que utiliza como interface
a DSL do queryDSL é utilizada também pois esta API gera queries não somente para
ORMs mas também para drivers de banco de dados não relacionais. A estrutura básica
pode ser observada na Figura 29.
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Figura 29 – Diagrama de classes simplificado da composição do módulo de Persistência

Fonte: O autor

O repositório principal é composto via delegação por quatro repositórios interme-
diários, todos genéricos quando à forte tipagem da linguagem Java. Tal generalização pode
ser observada nas assinaturas de classe dos diagramas e permite que não seja necessário
escrever métodos para queries específicas em repositórios hierarquicamente estendidos via
herança. Os repositórios são brevemente explanados abaixo.

• ISimpleRepositoryJpa, responsável por prover interface mais simples e comum às
funcionalidades do ORM, como operações CRUD e alguns mecanismos adicionais de
coleta de dados.

• IQueryDslSupport, responsável pela adição de comportamento baseado em predicados
do QueryDSL, aplicados à consultas orientadas por predicados fortemente tipados
assim como atualização e remoção condicional de entidades em lote.

• IBulkSupport, responsável pelas operações transacionadas em lote, que alterem o
estado do banco de dados.

• IQuerByExampleSupport responsável pelas operações baseadas em QBE ( QBE -
Query By Example) que são caracterizadas pela consulta ao mecanismo de persis-
tência baseado em similaridades. No geral, estes métodos recebem como argumento
básico uma instância de uma entidade pré populada, e baseado no seu estado in-
terno são buscados objetos similares no mecanismo de persistência. Dessa maneira a
construção dinâmica de consultas fica isolada dentro do repositório obfuscado pela
interface padrão do mesmo, ao invés de espalhado pelo código das aplicações.
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• IQueryDslJpaRepository, um repositório geral que contém funcionalidades derivativas
de todos os repositórios anteriores, de modo a evitar que a aplicação tenha excessivas
referências, mesmo que fracamente acopladas à várias instâncias de repositórios,
assim como permite que serviços também generalizados a utilizem via delegação.

Devido à generalização possível graças ao mecanismo de generics da plataforma
Java e a abstração baseada em herança, um repositório pode ser então estendido para
adicionar funcionalidades específicas das entidades do domínio de negócio. Um exemplo de
extensão é representado na Figura 30.

Figura 30 – Exemplo de extensão de Repository.

Fonte: O autor

É possível verificar que no método findOneByCnpj utiliza um método da superclasse
por delegação, adicionando apenas o predicado funcional da consulta e não executa qualquer
tratamento no retorno dos dados, atuando praticamente como um design pattern decorate,
embora sobre outra estrutura de implementação. O método decorado na superclasse já
realiza os tratamentos referentes às recomendações de DDD quando à Side-Effect-Free-
Functions e assertions, assim como pela simples nomenclatura dos métodos também à
Intention Revealing Interfaces e em certo grau para composição da DSL funcional, ou seja,
não realiza tratamentos que verificam a integralidade dos objetos passados como parâmetro,
nem o tratamento do próprio retorno do método. Tais concentrações funcionais residentes
em estruturas internas dos repositórios podem fazer com que as classes lateralmente
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anteriores a eles tenham diminuídas suas responsabilidades no tratamento do envio de
parâmetros e retornos dos resultados das consultas, como pode ser observado na próxima
seção.

4.2.3 Camada de Serviços Genéricos

A fim de reutilizar serviços genéricos referentes a manipulação de dados seja
unitariamente ou em lote foi criada uma implementação genérica de uma camada de
serviços ou Service Layer (FOWLER, 2002). Esta camada é responsável por expor as
funcionalidades dos repositórios, adicionando tratamento funcional de erros e mecanismos
de segurança, onde desta maneira qualquer função que invoque algum método desta camada,
automaticamente seja seguro, autenticado e respeitador das regras de segurança do software
executadas via ACL (ACL - Access Control List). A própria modelagem do módulo de
segurança também é implementada pelo framework e será descrita posteriormente em outra
seção. Esta classe simplesmente delega sua implementação genérica ao repositório genérico,
fazendo somente com o intuito de adicionar os requisitos funcionais e não funcionais que
são necessários ao sistema, mas desnecessários na camada de persistência. A Figura 31
ilustra tal construção.

Figura 31 – Diagrama de classes simplificado da classe genérica de serviços de dados

Fonte: O autor

A classe DataManagerServiceImpl simplesmente delega aos repositórios genéricos a
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responsabilidade pela execução funcional, adicionando comportamentos de notificação via
a interface NotificationService, a trilha de auditoria via a interface AuditingLogService e os
tratamentos de segurança e controle de erros e retornos de funções via outros mecanismos
transversais do framework. A Figura 32 ilustra a implementação via herança de uma classe
de serviço para a entidade Company.

Figura 32 – Exemplo de subclasse da classe DataManagerService

Fonte: O autor

Neste exemplo real toda a funcionalidade adicional, e que não faz parte da regra
de negócio é incluída na classe base. No exemplo, o método findCompanyByCnpj delega
para o repositório de Company a execução da busca. Neste caso, toda as regras funcionais
e não funcionais adjacentes devem ser incluídas no método funcional, uma vez que não
se está utilizando os métodos da classe base para a execução. Porém o método findCom-
panyByCnpj2 realiza a mesma implementação funcional, delegando não ao repositório,
mas ao método da sua própria superclasse. Neste caso, nenhum tratamento adicional
precisa ser realizado. Assim, dependendo da lógica funcional aplicada pode ser possível
realizar uma implementação mais simples e rápida, ou mais complexa e customizada.
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4.2.4 Camada de Visualização

A Camada de visualização é composta nesta arquitetura pelo framework padrão
JEE Java Server Faces, o qual utiliza método desenvolvimento baseado em componentes
de visualização web ORACLE (2018a). Este mecanismo é composto dentro de uma
arquitetura MVC, baseada em componentes, ao contrário de outros frameworks web
baseados em ações como Apache Struts Apache (2006). Neste tipo de framework, são
utilizados componentes visuais ao invés de código HTML puro, os quais podem ser
compostos de outros componentes, similarmente ao design pattern composite, onde os
objetos residentes no lado do servidor escutam eventos disparados pelos componentes
visuais, assim como ações diretas.

De maneira a permitir o maior reaproveitamento da lógica de negócios aplicada
às diversas classes de domínio que possuem manutenção de dados de maneira manual,
foi composto um design de classes que pudesse refletir o negócio comum a todas estas
classes assim como diminuir ao máximo a responsabilidade das classes especializadas.
Pouco diferente dos métodos anteriores neste caso foi composto um mecanismo baseado em
herança e tipos genéricos, assim como a utilização do design pattern strategy para compor
funcionalidade desacoplada da classe principal. A Figura 33 demonstra graficamente a
mecânica utilizada.
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Figura 33 – Diagrama de classes simplificado do controller central da aplicação

Fonte: O autor

Pode-se observar que ocorre uma delegação dos métodos relativos as operações de
CRUD à implementação padrão e genérica da classe DataManagerService, a qual torna-se
responsável por todas as operações oriundas da visualização, adicionando mecanismos de
logging, auditoria, e segurança. De modo a ilustrar a simplicidade adquirida sob a visão do
controlador neste cenário, é exposto um exemplo de especialização na Figura 34.
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Figura 34 – Exemplo de extensão da classe CRUDController

Fonte: O autor

Neste exemplo, pode-se obserservar que a especialização do controlador existe
simplesmente porque é necessário no modelo de implementação do JSF uma classe tipada
que represente o controlador para uma visualização específica. Porém é possível que
ocorram customizações necessárias ao correto funcionamento em termos de negócio, que
somente poderão ser construídos realmente estendendo a classe principal dos controladores.
No que tange a construção das interfaces gráficas, o framework nada tem de diferencial
contra uma aplicação web qualquer, além da alta padronização, logo não será exibido
nesta seção.

A construção de frameworks que utilizam a o mecanismo de herança exclusivamente
é considerada sob a taxonomia de whitebox framework, enquanto a parcela dos frameworks
que utilizam composição ao invés de herança está situada sob a taxonomia de blackbox
framework. Como pode ser observado, a utilização ponderada das duas técnicas principais
caracteriza este framework como híbrido. Porém, dada a alta padronização e baixo índice
de complexidade ciclomática observados nas especializações do framework, e de modo
a emular as melhores características do padrão Naked Objects sob a ótica da equipe de
arquitetura, a próxima etapa da evolução do framework consistiu em adicionar inteligência
à sua estrutura e funcionamento visando a automatização do máximo de arestas não
funcionais possíveis, e este mecanismo básico será brevemente descrito na próxima seção.

4.2.5 Geração de Código Fonte

De acordo com o preceito de diminuição continua da curva de custeio, e utilizando-se
do baixo índice de complexidade ciclomática observado no projeto e implementação do
framework, a equipe optou por criar mecanismos que automatizem a criação de código
fonte das aplicações de modo a tornar a utilização do framework ainda mais produtiva.
De acordo com Pawson e Wade (2003), toda interface gráfica com o usuário deveria ser
automaticamente gerada pela aplicação, dentro do padrão Naked Objects, o que faria com
que grande parte do código necessário à aplicação seja gerado automaticamente. Porém
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dentro da arquitetura da aplicação em questão, grande parte desta base de código não
é apenas atrelada à interface gráfica, mas à interfaces gerais com o mundo externo à
própria aplicação. Desta maneira ao consolidar os conceitos de um padrão arquitetural
baseado em Naked Objects, a automatização deve levar em consideração todas as arestas
da arquitetura, deixando o modelo de domínio o mais isolado possível, de maneira que a
cada evolução incremental do próprio domínio o framework gere toda a base de código
necessária à intermediação de suas fronteiras.

A fim de isolar o domínio de regras não funcionais, ou gerar o mínimo impacto
em código da aplicação, foi elegida como estratégia de criação dessa segunda vertente do
framework a abordagem orientada à metadados, sob a qual arquivos de configuração em
XML ou anotações Java aplicadas às classes de domínio indicam ao framework customiza-
ções de fluxo de operações possíveis, visando tornar o desenvolvimento menos imperativo
e mais declarativo.

De acordo com a bibliografia relacionada à construção de frameworks baseados
em metadados, estes podem ser concebidos sob duas vertentes diferentes, a utilização de
introspecção e reflexão para geração de código de linguagem intermediária em tempo de
execução, e a utilização dos mesmos recursos para a geração de código fonte em tempo de
compilação. No caso do framework em questão foi utilizado ambas, predominantemente
geração de código fonte, mas em locais habilitados, isolados e centralizados não é permitido
geração de código em tempo de execução, mas dinamicamente definir rotas no fluxo de
funcionamento do framework, se tal funcionalidade trouxer impactos positivos na tarefa
de automatização ou melhor controle na evolução horizontal da aplicação pode-se utilizar
estes recursos. Para tanto, para cada ponto de automatização, foram criadas anotações
Java que definem as rotas utilizadas pelo framework, delimitação de comportamento ou de
organização das classes.

Nesta seção será descrito brevemente quais as anotações atualmente implementadas,
sua funcionalidade dentro do framework e os impactos que sua utilização acarreta.

4.2.5.1 Exposição de Serviços (DDD)

Anotação @ExposeAsService indica ao framework que alguma funcionalidade dentro
do domínio deve ser exposta ao mundo externo através de uma interface de serviço. Esta
interface somente esconde da fronteira do domínio os detalhes intrínsecos de dentro do
mesmo, e seus parâmetros indicam aos geradores de código que tipo de interface será
gerada. Caso não seja inserido nenhum parâmetro, o padrão consiste em gerar cada uma
das interfaces que representam serviços ao mundo externo, inclusive uma interface gráfica
padrão. Para cada método público da classe alvo, os parâmetros passados ao método
se tornam parâmetros de GUI ou tipos em webservices por exemplo, e cada método
corresponde à uma invocação dada por um botão ou link em GUI ou uma ação a ser
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chamada via webservices.

Desta maneira, ações ou transações simples a serem executadas pelo usuário, em
termos de desenvolvimento se dá simplesmente pela construção da classe de serviço (DDD)
e a marcação com as anotações. No caso de exposição em GUIs, resta ao desenvolvedor
atrelar a nova porção de GUI ao menu correspondente.

4.2.5.2 Camada de Apresentação

De maneira a gerar completamente toda a camada de apresentação padronizada
foram criadas anotações de marcação e configuração que orientam o processo de geração
dos arquivos de código fonte. A anotação @ViewEntity denota que uma entidade qualquer
terá sua porção da camada de apresentação gerada automaticamente. Seu único parâmetro
é um campo de descrição, responsável por verificar a nomenclatura correta da tela, assim
como o prefixo dos identificadores dos componentes de GUI. Outra anotação, @ViewConfig
é aplicada à atributos de classe ou de objeto e tem a responsabilidade de demarcar a
configuração de como este atributo será apresentado na GUI. A interface desta anotação
pode ser visualizada na Figura 35.

Figura 35 – Interface da anotação @ViewConfig

Fonte: O autor

A funcionalidade detalhada de cada parâmetro é detalhada a seguir:

• display : Responsável por informar ao framework a descrição do campo na GUI.

• index : Informa um número ordinal que definirá a ordem de apresentação, no sentido
de cima para baixo e logo após da esquerda para direita.
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• size: Tamanho do campo disposto na tela.

• mask : Máscara de apresentação do campo.

• unique: Indica se o campo é único na camada de persistência, de modo ao mecanismo
de geração da GUI poder colocar um marcador visual que informe ao usuário tal
singularidade.

• key : indica se o campo é chave estrangeira de alguma tabela.

• id : indica se o campo é chave primária da tabela, e se deve ser representado na
camada de apresentação com algum tipo de destaque.

• group: Texto com o nome de um grupo de informações, se assim for necessário ser
apresentado ao usuário.

• staticValues : possíveis valores atrelados ao campo, que não estejam informados em
regras de validação.

• query : Nome do método a ser invocado quando a listagem deste objeto for a primeira
a ser executada, ou quando a pesquisa vier sem parâmetros.

• exibitionComponent : Enumeração que representa qual tipo de componente será
utilizado no mecanismo de entrada de dados na interface. Caso não seja informado
nenhum um campo de entrada de texto comum é renderizado.

A anotação @ViewConfig representa o mapeamento entre os atributos singulares de
cada objeto que não detêm responsabilidade de relacionamento com outras entidades. No
caso de relacionamento com outras entidades ou simples objetos mapeados, é necessário
utilizar a anotação CompositeView, na qual são mapeados esses tipos de relacionamento, e
a interface é explicada de maneira sintética a seguir:

• display : Descrição do campo a ser exibida na GUI.

• index : A ordem que este relacionamento será exibido para o usuário em relação aos
outros campos.

• exibitionCompontent : O componente responsável pela entrada de dados na GUI,
durante a criação, atualização ou pesquisa deste objeto.

• query : O nome da consulta pré criada, em repositório padrão, a qual esta relação
será populada, em caso não parametrizado.

• relation: Uma enumeração de todas as possibilidades na relação entre este objeto e
o outro (um-para-muitos, muitos-para-um, um-para-um, ou muitos-para-muitos).
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Com a utilização destes dois grupos de anotações foi possível fazer com o que o
framework adotasse uma abordagem baseada em geração de código completa da interface
gráfica, gerando através de templates o código necessário do controlador, tão simples
quanto os arquivos XHTML, necessários à utilização de JSF para todos os casos de uso
que utilizam as funcionalidades de CRUD padronizadas.

4.2.5.3 Fronteiras de Integração

As fronteiras de integração utilizadas pelo sistema e observadas na seção que trata
da composição arquitetural, são dadas não apenas por anotação específica, mas é marcada
a classe base de cada uma com a anotação @IntegrationInterface utilizando a enumeração
InterfaceType como parametro. Com base nesta marcação, a porção geradora de código
do framework localizará todas as classes anotadas com @Eim de criará uma classe que
estende das classes bases. Este procedimento também utiliza, para a geração de código, o
mecanismo baseado em templates de arquivos texto comuns.

As anotações @Eim e @Core sinalizam ao framework quais objetos são componentes
relacionados ao contexto Core e quais são relacionados ao EIM, respectivamente, além
de atrelar as classes correspondentes entre si. Automaticamente o componente gerador
de código gera uma extensão da classe base de serviços e uma extensão do repositório
genérico para cada classe anotada com cada uma destas anotações.

Uma vez que as suclasses herdam da classe base pelo mecanismo de extensão da
plataforma Java, herdam também suas anotações. Neste caso cada subclasse também
contém, implicitamente a marcação @IntegrationInterface. De modo a coordenar o acesso
à essas hierarquias largamente esparsas de classes, uma classe controladora para cada
caso é adicionada também através de geração de código, que coordena o acesso direto às
fronteiras de integração quando necessário, ou no caso dos web Services baseados em REST
ou SOAP, que são sempre ativos e não necessitam de classe controladora. Geralmente
funcionalidades que necessitam desta classe controladora são aquelas nas quais um único
processo é disparado por ação do usuário e este processo coordena processos menores,
como a carga sequencial de dados por tabela, por exemplo.

Neste caso então, existe ao menos um gerador de código por classe base das
fronteiras de integração, responsável pela geração de todas as subclasses necessárias à
aplicação. Desta maneira o esforço necessário para escrever as subclasses para cada entidade
de negócio se reduz inteiramente a zero, uma vez que o componente gerador de código
gera todas as subclasses, independentemente do tamanho do modelo de domínio.

4.2.5.4 Validação e Auditoria

As anotações @ValidationRule e @AuditingRule marcam métodos como responsáveis
por uma regra de validação ou auditoria conhecida e documentada formalmente. Cada
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regra tem um conjunto de atributos descritivos, onde os principais são o nome da regra e
seu código. Tais anotações são utilizadas pelo framework para compor regras de validação
e auditoria e distribuí-las onde for necessário, ou seja, as mesmas regras podem ser
requisitadas quando um usuário edita alguma informação via a camada de apresentação
dos sistemas, quando executa um processo em massa de validação da base de dados, quando
outro sistema acessa as informações via alguma interface de integração, por exemplo. Essa
centralização das regras de validação e auditoria em um módulo reutilizável implica que
a mesma regra não é disposta em mais de uma camada da aplicação, ou seja, não há
replicação de código, em termos de regras de negócios destes módulos.

4.2.5.5 Grupo de Anotações de Segurança

Todo o mecanismo de segurança da aplicação é dado pelo módulo de ACL (Access
Control List) , no qual um objeto carrega consigo as permissões atreladas de acordo
com cada usuário que o manipule. A anotação @SecuredAction é aplicada diretamente à
métodos do framework que necessitam de inspeção e controle de acessos. Ao aplicar tal
anotação o framework inspeciona as classes que contém tais métodos anotados e adiciona
em tempo de construção o controle baseado em ACLs.

A simples marcação de um método com a anotação não implica exatamente o
que deve estar seguro apenas que determinado método deve estar acompanhado em
tempo de execução das rotinas de ACL. Assim é necessário indicar ao framework na
assinatura do método invocado, quais são os objetos passados a tal método que devam ser
inspecionados. Para tanto existem as a anotação @SecuredSubject aplicada a parâmetros
de métodos e somente indica ao framework quais parâmetros devem ser controlados. Porém
em aplicações multitenant como é o caso desta, o controle do perfil de usuários é dado por
um conjunto de relações entre empresas e filiais, além da indicação do próprio usuário, onde
não necessariamente um mesmo usuário acessa dados de mais de uma filial, ou empresa,
mesmo que a empresa seja do mesmo grupo econômico da empresa principal. Nesse caso
foram adicionadas as anotações @Company e @Branch para demarcar as classes que são
responsáveis por representar um empresa e uma filial, respectivamente, além das anotações
@CompanyField e@BranchField responsáveis por indicar em um método, quais são os
parâmetros que representam empresas ou filiais e dentro de objetos que mantém referências
aos mesmos sujeitos, quais campos referenciam semanticamente a relação do objeto em
questão com os objetos Empresa e Filial.

Em posse destas informações demarcadas o framework intercepta a chamada ao
método anotado como seguro e antes da execução do mesmo verifica as permissões relativas
a ACL e permite ou não tal invocação. Desta maneira, o desenvolvedor ao desenvolver
uma regra de negócio somente adiciona as anotações e delega ao framework as decisões
pertinentes, diminuindo drasticamente o esforço necessário em projetos quanto à segurança.
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A execução dos componentes geradores de código se dá pelo mecanismo APT
(Annotation Processing Tool) (ORACLE, 2018), o qual se caracteriza por um conjunto
de utilitários de linha de comando dedicados ao processamento de anotações Java (JCP,
2018a), os quais incluem um conjunto de APIs reflexivas, infraestrutura de suporte,
principalmente em tempo de construção ( Build Time ). Segundo Oracle (2018) o APT foi
projetado para modelar de maneira clara o sistema de tipos da linguagem Java, após a
adição do mecanismo de generics. A ferramenta primeiramente executa os processadores de
anotação que podem produzir código fonte ou arquivos diversos. Logo após pode compilar
os arquivos fonte originais e os gerados, com o objetivo de tornar mais simples o ciclo
de desenvolvimento de sistemas na plataforma. Dessa maneira, cada gerador de código é
atrelado ao ciclo de build dos sistemas de maneira que a cada novo build todas as classes
necessárias são geradas novamente, com exceção das classes marcadas a propriedade de
anotação ignore, a qual faz com que todos os componentes geradores de código descartem
tal classe do fluxo de geração. Tal mecanismo de bloqueio da geração tem como serventia
a customização de classes em último caso, quando não se pode fazer uso de herança ou
composição, ou no caso de arquivos gerados que não sejam código orientado à objeto,
como os templates de GUI, os quais não devem ser sobrescritos em caso de customização.

Uma vez que a geração de código é dada apenas nas subclasses é possível verificar
que manutenções não serão realizadas em código gerado, mas apenas nas superclasses,
nas classes horizontalmente dependentes ou em arquivos não orientados à objeto. Dessa
maneira, embora o código seja gerado por um mecanismo computacional, há total liberdade
dos desenvolvedores para alteração de comportamento sejam quais forem. Em caso de
customização da subclasse, na maioria das vezes não é necessário alterar a própria classe,
mas executar uma segunda extensão, a partir da classe gerada.

A fundamentação da geração de código no framework da empresa ao entrar em
produção, trouxe consigo bastante economia de tempo no processo de desenvolvimento e o
resultado do experimento da aplicação e medição do uso do mesmo é dado na próxima
seção.

4.3 Análise dos Resultados

Após a conclusão da pesquisa a extração dos dados foi separada em três partes, de
modo a facilitar o entendimento do leitor. Neste momento serão analisados os relatórios
sintéticos construídos a partir dos seus componentes analíticos mais abrangentes, extraídos
acerca do tempo de desenvolvimento de cada colaborador da pesquisa sob a ótica de cada
entidade relacionada. Os componentes analíticos destes relatórios estão localizados no
apêndice deste trabalho.

A primeira parte da análise sintética se encontra disposta na Tabela 3, onde pode-
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ser observar a cada iteração, o tempo consumido para a execução do mesmo trabalho.
Neste caso estão indicados primeiramente, a criação e mapeamento objeto-relacional de
cada entidade do modelo de domínio Core, do EIM e a criação das interfaces de serviços
externos baseados em webservices SOAP e REST. Os resultados analíticos podem ser
observados nos apêndices 16, 17, 20 e 21.

Tabela 3 – Consolidação dos artefatos construídos durante o experimento Parte 1.

Iterações Entidades Core Entidades EIM Interface SOAP Interface Restful

Iteração 1 36:45 33:15 59:25 65:41
Iteração 2 22:11 20:43 40:48 47:27
Iteração 3 45:58 36:45 00:00 00:00
Iteração 4 40:26 32:42 00:00 00:00

Fonte: O autor

Quanto à criação das entidades do Core e seu respectivo mapeamento objeto
relacional foi possível aferir que a iteração 2, em relação à iteração 1 (baseline), sofreu
um decréscimo de 14 horas e 33 minutos acumulados, o que indica que neste cenário,
o conhecimento prévio do negócio fez diferença positiva no consumo de horas e esforço
de trabalho. No momento da utilização do framework ao se comparar o tempo utilizado
entre a iteração 3 e a iteração 4, A iteração 3 provou-se mais lenta em 5 horas e trinta
e um minutos acumulados, o que sugere que existe uma menor influência do fator de
conhecimento prévio de negócio na construção da aplicação, em relação à influência mútua
das iterações que não utilizaram o framework. Com relação à iteração 4 contra iteração 1,
o déficit foi de 3 horas e 41 minutos, uma diferença de tempo menor que q própria relação
da iteração 1 contra a interação 2, que não utilizaram a arquitetura e o framework. De
maneira análoga a relação entre a iteração 3 e a iteração 1 foi de 9 horas e 13 minutos,
enquanto a relação entre a iteração 4 e a iteração 2, ambas conhecedoras do negócio foi
de 18 horas e 14 minutos, o que indica um sensível aumento do tempo necessário para
cumprir a mesma tarefa com o uso do framework.

Torna-se necessário relembrar neste momento que ao construir as entidades do
modelo de domínio e executar os mapeamentos, as iterações 3 e 4 foram obrigadas pela
própria arquitetura a executar mapeamentos adicionais, principalmente no que tange às
anotações já mencionadas relativas à camada de apresentação principalmente, o que elevou
bastante o tempo de construção do modelo de domínio.

Quanto criação e mapeamento das entidades do EIM, a relação da iteração 2 para
a iteração 1 contou com uma diferença de 12 horas e 31 minutos, o que denota mais uma
vez o impacto do conhecimento prévio do negócio ao não se utilizar do framework. Na
iteração 4 em relação à iteração 3 o impacto do conhecimento do negócio na construção
foi de 4 horas e 3 minutos, e o desempenho relativo da iteração 4 em contrapartida da
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iteração 1 foi de 33 minutos, mas deve-se salientar neste momento que as iterações 3 e 4 no
caso de mapeamento do EIM, também sofrem das mesmas necessidades de mapeamento
adicional da etapa de criação das entidades do EIM. Para a relação entre a iteração 3 e a
iteração 1 o valor da diferença se dá em 3 horas e 30 positivas enquanto a relação entre a
iteração 4 e a iteração 2 se mostrou também positiva, na ordem de 11 horas e 58 minutos.

No que tange a criação das interfaces de serviço baseadas em webservices SOAP
a diferença de tempo consumido entre a iteração 1 e a iteração 2 foi registrada em
dezoito horas e 36 minutos, enquanto o tempo utilizado nas iterações 3 e 4, que utilizam
o framework foi registrada como zero, uma vez que o framework gerou todo o código
necessário à criação desta implementação. Números parecidos podem ser observados na
criação das interfaces baseadas em Restfull Webservices, onde a relação entre a iteração 1
e a interação 2 foi de 18 horas e 14 minutos enquanto a a construção nas iterações 3 e 4
foram reduzidas a zero. Neste caso então a economia de tempo poderia ser de 47 horas e
vinte e sete minutos no pior caso, e 65 horas e 41 minutos no melhor caso, dada a não
utilização do framework e a falta de conhecimento do negócio presentes na iteração 1.

A segunda parte da análise contempla a interface de integração de arquivos sob
estrutura de texto delimitado, assim como a criação dos repositórios e das classes respon-
sáveis pela camada de serviços genéricos e os dados capturados referentes a tais operações
estão discriminados na Tabela 4, e os resultados analíticos podem ser observados nos
apêndices 18, 19 e 23.

Tabela 4 – Consolidação dos artefatos construídos durante o experimento Parte 2.

Iterações Interface TXT delimitado Repositório Data Service Layer

Iteração 1 54:38 42:17 44:40
Iteração 2 39:53 23:29 26:59
Iteração 3 00:00 00:00 00:00
Iteração 4 00:00 00:00 00:00

Fonte: O autor

No caso da interface de arquivo texto delimitado, a diferença de tempo consumido
entre a iteração 1 e iteração dois, sem o uso do framework, foi de 14 horas e 44 minutos, ou
seja, este número representa o impacto esperado do conhecimento do negócio na criação
das interfaces de texto delimitado. Nas iterações, 3 e 4 não existe dispêndio de tempo
percebido, dado a geração desses artefatos pelo framework.

No caso da criação dos repositórios tipados há um adendo: Para operações genera-
listas não é mais necessário criar os repositórios, uma vez que são totalmente genéricos, já
abordados. Porém, a criação dinamizada dos mesmos tornou indiferente tal questão, mas
foi adotada a ideia dos repositórios plenamente tipificados na criação das regras de negócio
do sistema, de modo a oferecer tipagens específicas aos repositórios evitando as opossíveis
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confusões com tipos genéricos. O diferencial de consumo de tempo identificado da iteração
1 para a iteração 2 foi de 18 horas e 47 minutos e o diferencial de tempo entre as iterações
que utilizam o framework foi total, uma vez que não há dispêndio de tempo neste caso.

Quanto à camada de serviços genéricos um efeito similar aos repositórios ocorre, pois
a mesma pode ser totalmente genérica, mas sob as mesmas alegações dos repositórios ela é
gerada automaticamente pelo framework. No caso básico, de não utilização do framework
na iteração 1 contra a não utilização do framework, mas utilizado por um desenvolvedor
com conhecimento de negócio, o diferencial de tempo foi aferido em 17 horas e 41 minutos,
enquanto nas iterações 3 e 4 não houve dispêndio direto de tempo na construção desses
componentes.

Na última parte desta exposição numérica, é verificado o desempenho da arquitetura
e do framework quanto à criação de interfaces gráficas e da transferência de informações
entre o EIM e a base história (Core). As informações consolidadas constam na Tabela 4.3,
e os resultados analíticos podem ser observados nos apêndices 24, 22 e 25.

Iterações View Eim View Core Transf. EIM para Core

Iteração 1 73:59 143:40 55:11
Iteração 2 61:38 109:45 32:20
Iteração 3 00:00 00:00 00:00
Iteração 4 00:00 00:00 00:00

Tabela 5 – Consolidação dos artefatos construídos durante o experimento Parte 3.

Fonte: O autor

Quanto à criação das classes que representam a camada de apresentação assim
como os arquivos com a extensão .XHTML do JSF para o modelo de domínio do EIM,
diferença entre a iteração 1 e a iteração 2 que deve sinalizar o impacto do conhecimento de
negócio no desenvolvimento das aplicações, foi de 12 horas e 20 minutos, sem a utilização
do framework, enquanto nas iterações 3 e 4 não houve tempo gasto nesta atividade.

De maneira análoga, a criação de classes que representam a camada de apresentação
completa para o modelo de domínio do Core da aplicação tem seu diferencial de tempo
utilizado entre as iterações 1 e 2 expressos por 33 horas e 54 minutos, enquanto as iterações
3 e 4 foram gerados respectivamente pelo framework.

Quanto ao núcleo funcional da aplicação, responsável neste caso pela geração dos
arquivos texto finais da obrigação acessória também se beneficiaram da utilização do
framework. Neste estudo foi delimitado por motivos financeiros a alguns blocos completos
da obrigação acessória, e o relatório sintético de toda operação se encontra na Tabela 6, e
os resultados analíticos podem ser observados nos apêndices 26 e 27.
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Tabela 6 – Consolidação dos artefatos construídos com ênfase no negócio - Geração de
Arquivo Oficial.

Registro ECF Iteracao 1 Iteracao 2 Iteração 3 Iteração 4

Total 56:35 51:36 34:57 24:14
Media 01:07 01:01 00:41 00:29
Desvio Padrão 00:45 00:41 00:28 00:19

Fonte: O autor

A diferença de consumo de tempo entre a iteração 1 e 2 consiste de 4 horas e
54 minutos, denotando neste sentido a influência do conhecimento prévio do negócio na
criação deste tipo de software. A diferença em termos de tempo entre as iterações 3 e 4,
que simbolizam o impacto do conhecimento prévio no negócio utilizando o framework, é
expressa por 10 horas e 43 minutos. Contra o base line, a utilização do framework por um
desenvolvedor com conhecimento de negócio em contrapartida a um desenvolvedor que
não utiliza o framework e não conhece o negócio previamente, é denotada pelo valor de 32
horas e vinte e um minutos.

A diferença da iteração 3 para a iteração 1 pode sinalizar um estudo acerca do
impacto do conhecimento prévio do negócio, ao se utilizar o framework ou não. Neste caso
a diferença observada se deu em 21 horas e 38 minutos. Por outro lado, a diferença no
consumo de tempo entre a iteração 4 e a iteração 2 pode sinalizar o real efeito do uso
do framework, onde o tempo medido foi de 27 horas e 21 minutos, o que indica que o
conhecimento do negócio mesmo dentro da arquitetura tem impacto substancial no tempo
de desenvolvimento de atividades intimamente ligadas às regras do negócio.

Há de salientar neste caso que além da criação das entidades do módulo core e
EIM, a criação dos arquivos texto das obrigações acessórias, juntamente com os processos
de validação e auditoria eletrônicos, são os únicos pontos de toda a arquitetura que não
são auxiliados pela automação provida pelo módulo de geração de código.

Ao sumarizar os números apresentados pode-se chegar à seguinte conclusão:

• O impacto do conhecimento do negócio no desenvolvimento da aplicação analisada
sem o uso do conjunto arquitetura/framework. é de 4%.

• O impacto do conhecimento do negócio no desenvolvimento da aplicação analisada
utilizando a arquitetura e o framework é de 17,35%.

• O impacto positivo da utilização da arquitetura e framework na população de
desenvolvedores que tem conhecimento prévio do negócio é de 988.63% ou 9,88 vezes
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• O impacto positivo da utilização da arquitetura e framework na população de
desenvolvedores que não tem conhecimento prévio do negócio é de 1182,53% ou 11,82
vezes.

Os resultados finais totalizados são apresentados na Tabela 7:

Tabela 7 – Totalização do Experimento

Iterações Tempo total

Iteração 1 699:22:05
Iteração 2 548:14:36
Iteração 3 59:08:29
Iteração 4 55:27:17

Fonte: O autor

Pode-se observar que diferentemente do que era previsto, equipes que utilizam o
framework e tem conhecimento do negócio desenvolveram a aplicação utilizando-se de
maior tempo de construção em relação ao baseline. A origem de tal fato não pode ser
identificada nesta pesquisa diretamente, mas é possível que ao se realizar outra pesquisa
levando em conta aspectos de qualidade de código e manutenibilidade possa chegar a
conclusões diferentes, como por exemplo, de que a equipe que conhece a arquitetura e o
negócio utilizou-se de maior tempo com aspectos de qualidade de software. Por outro lado,
pode-se identificar também que o diferencial de tempo entre a iteração 1 e 2 é bastante
grande , em relação à iteração 3 e 4. Este resultado não torna menos relevante o impacto
da pesquisa, uma vez que no pior caso, a aplicação foi desenvolvida 9,88 vezes mais rápido
e no melhor caso, 11,82 vezes.

4.3.1 Contribuição à Vantagem Competitiva

Uma vez em produção a arquitetura e framework apresentados nesta pesquisa, a
empresa obteve um grande aumento de produtividade na construção de softwares, e tal
fator produtivo impactou em uma redução de quadro pessoal da ordem de 70% somente no
departamento de tecnologia. Antes desta composição arquitetural existia uma relação de 5
desenvolvedores para cada analista de negócio, de maneira que equilibrar empiricamente
as atividades dos dois perfis da equipe, afim de que não exista hiato de tempo ocioso
entre análise e desenvolvimento do mesmo produto ou funcionalidade. Atualmente esta
relação é de uma analista por desenvolvedor de software, quando o software a ser criado ou
mantido possa usar esse composto arquitetural. Tal fato influencia diretamente no custo
operacional, e no potencial de investimento para criação de novos produtos ou serviços,
ou seja, diminuição do custo implica neste caso em diminuição no esforço financeiro em
criar algo novo, que corrobora com visão que a vantagem competitiva estratégica significa
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que os produtos e serviços podem ser providos de maneira que propiciem maiores vendas,
melhores lucros, e maior fluxo de caixa em contrapartida a seus concorrentes (MITCHELL;
COLES, 2003).

Tal característica evolutiva é necessária uma vez que uma contínua evolução
permite certo grau de proteção da vantagem competitiva e das barreiras contra imitação
(REED; DEFILLIPPI, 1990). Por outro lado, é indispensável que a gestão também consiga
identificar orientações estratégicas de mercado que corroborem para a perda ou manutenção
da vantagem competitiva (KUMAR et al., 2011), seja esse movimento de cunho tecnológico,
no caso das industrias de software, seja puramente no ambiente de negócios. Predições de
tendências tecnológicas por outro lado, constituem uma das mais difíceis projeções de se
realizar de maneira assertiva (BAUMERS et al., 2016). Para tanto, no mercado de produtos
de software pode ser de grande valia estruturas de sistema que propiciem evoluções não
somente funcionais como tecnológicas. Da mesma maneira torna-se necessário a utilização
de mecanismos que propiciem uma rápida guinada na orientação das empresas no mercado,
ou atualização tecnológica.

Na visão de Boehm e Papaccio (1988) o conhecimento acerca dos processos de
custeio da produção de software são necessários não somente para criar novos softwares,
como para a criação de softwares melhores. E espera-se que uma redução de custo mantenha
a vantagem competitiva das empresas versus seus concorrentes, principalmente no que
tange à fabricantes de software, uma vez que alguns de seus maiores custos não de mão de
obra.

No caso da empresa em análise, em um produto específico responsável pela apuração
e recuperação de ICMS do Estado São Paulo, houve um crescente aumento na relação
entre negócios prospectados versus negócios concretizados, onde grande parte dos custos
deste tipo de projeto se encontra nas customizações e integrações necessárias a cada cliente.
Porém não se pode afirmar que a redução de custo é o fator determinante neste cenário,
porque alterações no posicionamento de mercado da empresa foram realizadas e fortemente
difundidas no mercado, dentre outras ações estratégicas. Dessa forma não é possível atribuir
única e diretamente a efetividade das vendas à diminuição dos custos. Porém é possível
atribuir a redução dos custos à alta lucratividade de projetos deste tipo, ou a crescente
possibilidade de diminuição de preços em concorrências comerciais. Tal fato pode ser
relacionado com a posição de Porter (1985), onde a tecnologia afeta a vantagem competitiva
se mantém papel significante na determinação do custo relativo ou sua diferenciação. Uma
empresa que descobre uma tecnologia melhor para realizar suas atividades de maneira
superior a seus concorrentes, consequentemente adquire uma vantagem competitiva. De
maneira semelhante também a adquire quando consegue influenciar os fatores de custo e
singularidade versus seus concorrentes.

Outra mudança percebida foi a facilidade e velocidade de prototipação de novos
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produtos ou ideias, de maneira que os usuários, analistas e a alta gestão podem palpitar
ou avaliar de maneira mais rápida a construção de um produto ou ideia da mesma maneira
que ao se abandonar um projeto que torna-se inviável por qualquer motivo, o orçamento
gasto sem retorno torna-se menos impactante, o que neste cenário tornou a empresa mais
receptiva quando à projetos mais incisivos, ou de maior risco. Tal fato se justifica também
pelo financiamento parcial desta pesquisa, onde um grupo de desenvolvedores, realizou
atividades já completadas por outros desenvolvedores de outra equipe.
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5 Considerações Finais

Esta pesquisa destina-se a percepção da importância e impactos positivos na
utilização de uma arquitetura de software híbrida com objetivo de diminuir a curva de
custeio de projetos de software, assim como observar o impacto desta arquitetura e da
retração do custo na vantagem competitiva da empresa analisada. Para tanto foi necessário
a execução de um experimento controlado, sob a tutela da classificação da pesquisa como
quase-experimental, a qual visa responder à seguinte questão: "Como a adoção de uma
arquitetura de software pode apoiar empresas desenvolvedoras de software a tornar-se mais
competitivas, sob a ótica da redução do tempo e custo de desenvolvimento de softwares?".
A resposta encontrada neste contexto indica que a arquitetura utilizada auxilia na redução
do custo e prazo de projetos de software, pelo menos no cenário do experimento. Foi
analisado que a conjunção dos elementos supracitados corroborou para construção de uma
arquitetura que otimizou a curva de custo da empresa. Os resultados observáveis incluem
um impacto considerável na obtenção e manutenção da vantagem competitiva com indícios
de aumento nas vendas e maior efetividade na atividade comercial.

Uma das possíveis respostas da questão de pesquisa seria, utilizar uma arquitetura
de sistemas que visa otimizar a curva de custeio da criação de softwares. Muitas outras
alternativas podem existir, entretanto esta pesquisa destina-se a verificar apenas os impactos
desta arquitetura.

O experimento revelou que equipes que utilizam a arquitetura e não tem conheci-
mento do negócio desenvolveram o software 11,82 vezes mais rápido frente à equipe que
não utiliza a arquitetura e não tem conhecimento do negócio. Por outro lado, a equipe
que detêm conhecimento do negócio e utiliza a arquitetura desenvolveu a aplicação 9.88
vezes mais rápido, ou seja, a diferença de tempo entre as iterações pode ser distorcida pelo
grande tempo consumido pela iteração 1.

Mesmo em meio à tal resultado inesperado, o experimento são deixa de ter impacto
positivo, uma vez que no pior caso a aplicação foi desenvolvida 9.88 vezes mais rápido com
a ajuda da tecnologia desenvolvida, e no melhor caso, 11,82 vezes mais rápido.

Este trabalho indicou os desafios proporcionados pelo padrão arquitetural Naked
Objects e maneiras de contorná-los, assim como construiu uma crítica argumentativa a
respeito de algumas de suas premissas básicas, onde a implementação final desconsiderou
tais premissas e executou modificações teóricas e posteriormente práticas ao padrão
arquitetural. Talvez a mais valiosa delas seja a premissa que consiste em todas as GUIs
sejam geradas automaticamente pelas implementações de naked objects, alterada pela
arquitetura proposta de maneira generalizar e ampliar um pouco mais este conceito,
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aplicando o preceito de "Automatizar a criação de todas as camadas e artefatos que
não façam parte do modelo de domínio central, ou seja, que não implementem regras de
negócio". Desta maneira é possível concentrar os esforços da equipe de desenvolvimento
no "coração do software"(DDD) enquanto processos maquinais automatizados realizam o
trabalho que não necessita de criatividade envolvida.

Sob os aspectos administrativos e estratégicos, foi detalhado o comportamento da
empresa ao perceber a detenção de certa vantagem competitiva no mercado frente seus
principais concorrentes em virtude da diminuição de custo e agilidade nas entregas, seja
investindo de maneira mais despojada em novas tecnologias e negócios experimentais,
seja com maior efetividade no processo comercial, ou ainda simplesmente reaproveitando
margens de lucro crescentes.

Por fim esta pesquisa não se encontra encerrada ou sequer próxima de um final
satisfatório, à medida que o conhecimento é expandido e novas áreas ainda não cobertas
sejam alcançadas, novas possibilidades de estudo e experimentação devem surgir de
maneira que a evolução contínua torne-se o caminho mais assertivo a seguir, no sentido do
desenvolvimento e da inovação.

5.1 Escopo da Pesquisa

A análise constituída nesta pesquisa teve como foco principal a diminuição no
tempo de desenvolvimento de aplicações que utilizam a composição arquitetural sugerida
sob um aspecto numérico, visando a separação dos colaboradores entre conhecedores do
negócio ou não, de modo a tentar retirar o impacto do conhecimento prévio do negócio da
apuração dos resultados, assim como delinear os impactos na manutenção da vantagem
competitiva sustentável em um ambiente empresarial de produtores de software.

Como limitações primárias é possível destacar:

• Não foi abordado a fundo no experimento a questão da manutenibilidade, embora
seja conhecido pela disciplina de engenharia de software o seu alto impacto financeiro
no ciclo de vida de produto.

• A arquitetura e o framework compostos e descritos nesta pesquisa não foram total-
mente explicados em detalhes minuciosos, por fazer parte não somente da vantagem
competitiva sustentável da empresa estudada, como também o foco deste experimento
é fortemente numérico, e pouco qualitativo.

• Grande parte das vantagens na utilização do framework e arquitetura em questão
estão ligadas à geração de código fonte e suas técnicas, mas as mesmas não foram
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detalhadas nesta pesquisa, sendo necessário e justificável uma nova pesquisa dedicada
à análise de frameworks geradores de código fonte e sus técnicas utilizadas.

• A conjunção dos fatores que levam a empresa estudada a detenção e manutenção de
vantagem competitiva sustentável consiste em um indicativo somente de diminuição
no tempo e consequentemente no custo de projetos de software, porém tal informação
pode ser apurada de melhor maneira caso esta pesquisa se estenda à manutenibilidade
das aplicações.

Finalmente, este trabalho apresenta indícios de que a conjunção de uma arquitetura
hexagonal, práticas de Domain Driven Design e alguns princípios do padrão arquitetural
Naked Objects podem diminuir consideralvelmente o tempo de desenvolvimento de aplica-
ções, e por conseguinte, permitir uma avanço na detenção da vantagem competitiva de
empresas produtoras de software. Porém diversos tópicos devem ser melhor elaborados
e pesquisados de maneira independente, afim de incorporar e difundir o conhecimento
acerca deste tema.

5.2 Contribuições Acadêmicas e Gerenciais

Esta pesquisa tem o intuito de prover informações para pesquisas futuras em áreas
correlatas acadêmica e gerencialmente de maneira que o conhecimento seja descoberto,
criticado, contraposto ou reafirmado e distribuído, assim como a executar seu papel
contribuidor à ciência e à sociedade.

Quanto às contribuições acadêmicas é possível vislumbrar a prerrogativa das
empresas fabricantes de software em manter-se cada vez mais competitivas, principalmente
otimizando o uso dos recursos humanos e maquinais, de modo que o primeiro permita-se
focar no coração do software ou no domínio enquanto o segundo trabalha maquinalmente
em áreas de suporte aos primeiros, automatizando a infraestrutura necessária ao negócio
que planeja-se implementar.

Quando às contribuições acadêmicas torna-se possível identificar alguns fatores de
questionamento mais aprofundados, onde pode-se destacar sucintamente:

• Uma descrição ao meio acadêmico da Arquitetura Hexagonal, pouco difundida nos
veículos de pesquisa, assim como um caso de sucesso de sua utilização, mesmo que
em meio a outras tecnologias e padrões.

• Uma análise crítica baseada em um caso real acerca do padrão arquitetural naked
objects, tema bastante citado na literatura acadêmica mas pouco discutido até então.
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• Uma sugestão de implementação de naked objects como padrão arquitetural de
maneira que não ocorra o rompimento de outros preceitos de arquiteturas altamente
difundidas e clássicas, como pipes-and-filters e arquitetura em camadas.

• Pode ser considerado, dependendo do ponto de vista como uma abordagem inspirada
em naked objects, porém com princípios teóricos que destoam em grande parte
dos princípios originais, conservando a ideia inovadora, e suavizando as maiores
dificuldades à sua adoção.

• Um reforço baseado em quase-experimento da ideia originalmente citada por Haywood
(2009), único autor encontrado que cita uma possível conjunção dos três pontos
analisados nesta pesquisa, porém sem implementação concreta.

• O framework pode ser considerado também uma extensão ao padrão naked objects,
uma vez que amplia o conceito deste trazendo o preceito de que "qualquer mecanismo
externo ao modelo de domínio pode ser gerado automaticamente", assim como uma
possível implementação desse conceito baseado em design patterns simples.

• Uma sugestão de abordagem científica que visa separar ao máximo o impacto do
conhecimento de negócio do desenvolvedor face ao estudo dos tempos de desenvolvi-
mento do software durante o experimento de adoção de uma tecnologia.

• A utilização de design patterns na organização de frameworks que optam por gerar
código fonte de maneira que o código gerado seja apenas maquinal, não inteligente e
flexível, afim de diminuir ao máximo a manutenção de código do gerador.

• A abordagem de criação de frameworks orientados à metadados, a separação entre
metadados que visam a geração de código fonte contra os hotspots destinados à
extensibilidade, assim como a separação entre metadados com destino à marcação em
tempo de construção em contrapartida de metadados disponíveis à tomada de decisão
dinâmica, em tempo de execução dos frameworks inclusive, atuando simultaneamente
nestas duas frentes.

• Um breve relato acerca de como uma empresa produtora de software utiliza sua
vantagem competitiva em prol da manutenção estratégica do seu ambiente de
negócios.

Para o autor, esta pesquisa contribuiu de maneira grandiosa para o despertar cien-
tífico, o interesse pela pesquisa acadêmica, mesmo que em pequenas e singelas proporções,
assim como a sua utilização como ferramenta de análise e gestão corporativa.
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5.3 Trabalhos Futuros

Este trabalho de pesquisa não se encontra em apenas uma temática, mas uma
conjunção de conhecimento e pesquisa de diversos autores e trespassa em várias áreas
diferentes da engenharia de software, e para o autor, algumas possíveis temáticas de
trabalhos futuros encontram-se listados abaixo.

• Uma análise do mesmo projeto pode ser realizada, levando em consideração aspectos
mais voltados à manutenibilidade e a disposição ou erosão da arquitetura durante o
tempo.

• Durante o processo de construção desta pesquisa foi percebido que o meio acadêmico
pouco tem discutido nos últimos dez anos acerca dos processos de geração de código
para sistemas finais. Muitos trabalhos foram encontrados nas áreas de autômatos,
linguagens formais e compiladores, mas raros aplicados a sistemas dedicados a usuá-
rios finais. Pode ser interessante desenvolver uma pesquisa bibliográfica exploratória
sobre o assunto.

• O presente projeto utiliza em termos de geração de código um mecanismo que torna
a inteligência do programa construído em grande parte via geração de código fonte,
facilmente alterada pelo desenvolvedor, deixando sob a responsabilidade dos geradores
de código operações em grande parte maquinais. Uma busca pela categorização deste
tipo de técnica assim como o estudo de suas possibilidades pode abrir uma linha de
pesquisa derivativa deste trabalho.

• Uma questão enfrentada pela empresa em questão consiste nos processos de teste de
código gerado automaticamente. Uma vez que o código é um uma cadeia finita de
possibilidades, além da automatização do teste do gerador de código, se faz necessário
automatizar a cobertura de testes da base de código gerada? Quais as vantagens e
impactos deste procedimento?

• Outra linha de pesquisa é a criação automatizada das GUIs. Diversas soluções
têm aparecido no mercado de software que endereçam este conceito. Neste caso
seria necessário realizar uma comparação entre as mesmas e verificar potenciais
riscos e limitações na adoção. Durante a construção do framework deste trabalho
foram estudadas algumas dessas ferramentas de mercado e grande parte sofriam de
limitações que impossibilitavam seu uso por aplicações que a empresa em questão
desenvolve. Algumas dessas limitações foram superadas na criação do framework com
novas implementações de ideias passadas, mas não foi realizado nenhuma pesquisa
formal e cientificamente metodológica sobre o assunto.
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Por fim, é esperado pelo autor que os assuntos envolvidos nessa pesquisa se tornem
outros projetos de pesquisa de modo a convergir cada etapa da caminhada acadêmica em
ciência, conhecimento e evolução. E que o conhecimento adquirido seja passível de ser
exposto e distribuído.
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APÊNDICE A – Crítica ao Modelo
Arquitetural de Naked Objects

Foi apresentado durante essa pesquisa uma implementação diferente do padrão
arquitetural Naked Objects, e esta implementação foi necessária justamente porque equipe
não concordou com algumas imposições previamente documentadas nesta pesquisa, seja
devido a implementação do framework é bastante restritiva, ou porque os próprios preceitos
deste padrão não se adequam à necessidade da arquitetura do produto da empresa. Os
preceitos da arquitetura Naked Objects assim como os benefícios da utilização deste são
elucidados novamente de maneira mais detalhada sob a visão do criador.

Benefícios, segundo Pawson (2004):

1. Facilidade de instanciação: À partir da identificação única de um objeto é possível
acessar de maneira global o mesmo, assim como todas suas funcionalidades.

2. Riqueza Comportamental: Não Existe separação entre objetos baseados puramente
em dados de objetos que representam processos.

3. Facilidade de Substituição de Objetos: Uma vez que as operações estão mapeadas
em objetos complexos, é possível através de sua interface efetuar uma substituição
do objeto, sob o ponto de vista do negócio.

4. Extensibilidade Dinâmica: Em caso de ocorrência de alteração de algum objeto, as
instâncias previamente persistidas percebem a alteração do objeto base e fazem com
que todas as instâncias adquiram essa extensão.

De maneira a fazer com que as ideias de Naked Objects sejam implantadas na arqui-
tetura dos sistemas da empresa em análise, foi necessário estabelecer críticas construtivas
e adequações do modelo à realidade dos produtos a serem construídos sob tais preceitos.

1. Facilidade de instanciação: Uma vez que as ferramentas de mapeamento Objeto
Relacional já contemplam soluções similares (HIBERNATE, 2018) não é necessário
adequar a arquitetura neste sentido.

2. Riqueza Comportamental: Dentro do modelo de domínio (DDD) existem técnicas já
citadas nesta pesquisa que corroboram com essa afirmação, mas sem depender de
uma arquitetura específica, como Anticorruption Layer, por exemplo.
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3. Extensibilidade Dinâmica: não se faz necessária no cenário das aplicações Java, desde
que tais extensões sejam puramente comportamentais, uma vez que a arquitetura da
empresa não persiste objetos naturalmente transientes.

Quanto às características dos sistemas aptos a serem desenvolvidos baseados no
padrão Naked Objects segundo Pawson (2004):

1. O usuário deve ser um solucionador de problemas ao invés de um utilizador de
processos.

2. Agilidade de negócios futuros deve ser uma preocupação central.

3. Não exista a necessidade de criação de GUIs de maneira manual ou altamente
customizada.

4. Qualquer processamento em lote seja simples por natureza ou que possa ser tratado
como um sistema a parte.

Por outro lado, os sistemas da empresa em estudo não necessariamente atendem a
tais características descritas por Pawson (2004), para tanto cabe relatar as diferenças e
ações tomadas em cada aspecto.

1. O usuário neste caso deve poder contar com as duas alternativas. Logo, na im-
plementação do sistema, porções de sistemas que não são orientadas a casos de
uso não generalizados são construídos com base na arquitetura Hexagonal, e não
necessariamente sob a ótica de Naked Objects. Por outro lado, através do mecanismo
de geração de código apresentado, qualquer necessidade de criação de processo pode
ser sanada com o módulo de exposição de serviços previamente discutido, que expõe
uma funcionalidade condicionada e aglomerada em um único objeto residente dentro
do modelo de domínio para além das fronteiras de integração se necessário, neste caso
inclusive, gerando automaticamente a interface gráfica e as interfaces de integração
para utilização remota.

2. Verificada plena concordância em relação aos sistemas da empresa alvo.

3. Existe a necessidade de algumas apresentações de objetos serem totalmente customi-
zadas no sistema em estudo. Neste caso, simplesmente não é utilizada a abordagem
sugerida por Naked Objects, e é construída puramente sob a ótica da Arquitetura
Hexagonal com DDD.

4. Grande parte do sistema alvo é baseado em processos em lote, e estes são executados
e gerenciados muitas vezes por serviços externos expostos além da fronteira de
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integração. Neste contexto a implementação sugerida baseada em geração de código
fonte com diminuição drástica e controlada da utilização de métodos reflexivos
e o total bloqueio da geração de código em tempo de execução aparentemente
não diminuíram drasticamente a performance da aplicação, embora tal estudo
performático não tenha sido realizado nesta pesquisa, e deve ser fruto de estudos
futuros, de maneira quantitativa.

Quanto às características do padrão, segundo Pawson (2004):

1. Exposição dos objetos: Objetos em Naked Objects são expostos diretamente na
camada de apresentação, de maneira que o usuário consiga utilizar o sistema de
maneira menos processual e mais como um solucionador de problemas, com habili-
dades e permissões irrestritas, justamente pela falta de processos bem definidos na
arquitetura.

2. Manipulação direta dos objetos pelo usuário: O usuário pode manipular direta e
livremente os objetos.

3. Métodos de Classe: Os objetos contém mecanismos que auxiliam o usuário a identificar
e recuperar unicamente um objeto persistido previamente.

4. Único ponto de definição: Os objetos dentro deste padrão são definidos em um único
ponto, e todos os outros pontos onde estes objetos são necessários são disponibilizados
pela arquitetura.

5. Geração automática da interface gráfica como usuário: A interface gráfica é gerada
automaticamente a partir dos objetos gerenciados pelo Naked Objects, assim como
todo o controle de permissões de acesso à cadeia de objetos.

6. Adaptação de Canais: A implementação padrão utiliza um padrão único baseado
em XML para transitar informações entre as camadas de negócios e apresentação,
o que torna fácil a interpretação do XML para ser adaptado a outros modos de
visualização.

A fim de aferir as diferenças entre a implementação desenvolvida e relatada nesta
pesquisa em comparação à abordagem Naked Objects tradicional, pode-se comentar, com
relação à enumeração anterior:

1. Embora o Naked Objects transfira o objeto de domínio até a camada de apresentação,
muitas vezes única nas implementações do padrão (PAWSON, 2004; HAYWOOD,
2009), na abordagem da pesquisa, voltada ao ambiente web não foi necessária. Toda
a infraestrutura de transporte das informações é executada na grande maioria das
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vezes por processos geradores de código fonte, os quais utilizam a infraestrutura
generalizada para compor as ações sobre um objeto. Dessa maneira a arquitetura
final assemelha-se mais com as arquiteturas comumente encontradas no mercado para
aplicações WEB, sem em virtude de tal fato perder as melhores ideias e princípios
de Naked Objects.

2. Parcialmente observável, uma vez que o usuário opera realmente os objetos na
interface gráfica, porém ações que mudam seu estado em relação ao mecanismo
de persiste ( na maioria dos casos, bancos de dados relacionais ) trespassam a
infraestrutura do framework, de maneira a adquirir comportamento relativos à outros
meios, como por exemplo, autenticação, autorização, controle transacional, que sob
a visão da arquitetura vigente não deve ser de responsabilidade do próprio objeto
realizá-las.

3. Parcialmente observável, pois os mecanismos atuais de mapeamento objeto-relacional
o fazem transparentemente (HIBERNATE, 2018).

4. Totalmente observável.

5. Totalmente observável: A arquitetura alvo também gera, como foi discutido não
somente grande parte da interface gráfica com o usuário como também a grande
maioria do código não funcional ( Interfaces de Integração diversas, GUIs do módulo
EIM e do Módulo Core, tráfego informacional entre bases de dados, e grande parte
das classes criadas simplesmente para adicionar um tipo ).

6. Parcialmente observável: Em termos de protocolo não, mas em termos de funcionali-
dade a arquitetura hexagonal utilizada tem como característica básica tal função.

Foi percebido empiricamente uma forte relação simbiótica entre Domain Driven
Design, Naked Objects e Arquitetura Hexagonal, no sentido de enquanto a Arquitetura
Hexagonal visa o isolamento das fronteiras da aplicação através de adaptadores de inter-
face inclusive nas questões não funcionais, o DDD preocupa-se com o núcleo funcional
da aplicação, estabelecendo padrões para fazer com que o modelo de domínio evolua
independentemente das demais camadas e por outro lado, as ideias provenientes do padrão
Naked Objects, mesmo que não utilizado de maneira completa mas como um conjunto de
ideias a inspirar-se, são responsáveis pela geração de o máximo possível do código não
funcional, de maneira que não somente o desenvolvedor, mas todos os perfis da equipe de
desenvolvimento dediquem maior tempo à criação, destilação e atualização do domínio do
sistema, diminuindo custo e tempo utilizados na sua construção.

Uma vez concluído a implementação deste composto arquitetural é possível observar
que enquanto o Naked Objects enquanto arquitetura tem como premissa central a criação
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automatizada e em tempo de execução de toda a camada de visualização da aplicação,
a versão expandida exposta nesta pesquisa considera que não somente é possível, como
também é recomendável que toda ação não criativa, ou que não contenha regras de
negócios do sistema seja automaticamente gerado em tempo de construção pelo framework
implementador. Dessa maneira é possivel manter um processo de geração de código fonte
saudável, que não misture possíveis customizações com código imutável, o grande problema
das ferramentas RAD . Por outro lado, com a utilização de frameworks orientados a
metadados é possível separar claramente atividades criativas, de atividades maquinais no
processo de desenvolvimento de software. O padrão Naked Objects também o faz para as
interfaces gráficas, enquanto a extensão aqui proposta o faz obviamente para praticamente
toda a atividade não funcional.

Os mecanismos de implementação do framework utilizados também diferem dos
originais, uma vez que a utilização de um misto de hotspots baseados em métodos, classes
e marcações de metadados tornam as aplicações mais fáceis de serem customizadas. A
utilização de ferramental padrão da plataforma JEE torna a arquitetura como um todo
mais distante do monolito proposto na implementação original e mais próximo do padrão
de mercado, o que torna aos desenvolvedores e demais integrantes da equipe mais fácil
assimilação.

A utilização de geração de código fonte baseada em templates de arquivos texto
seja para criação de classes java ou para de artefatos baseados em texto puro trouxe uma
melhor facilidade de customização, afinal, ao customizar os templates não é necessário
atualizar código do framework a todo momento.

Ainda quanto a geração de código, a implementação extendida torna difícil distinguir
quando o código da aplicação foi gerado por uma máquina ou por um humano além
de na maioria das vezes apresentadas a complexidade ciclomática é praticamente nula.
Tais características intrínsecas desta implementação tornam-se importantes ao atestar a
qualidade do código final tal qual um humano.

Por fim, a dificuldade de se verificar se o código foi gerado por uma máquina ou um
humano reflete talvez a funcionalidade mais inusitada descoberta nesta pesquisa, um ser
humano pode ser totalmente substituído em atividades de construção de softwares, desde
que essa atividade não seja de cunho criativo. Tal descoberta foi o fator mais importante
na redução de custos do processo de desenvolvimento de software da empresa.



146

APÊNDICE B – Resultado analítico da
iteração 1, parte 1

Tabela 8 – Resultado analítico da iteração 1, parte 1

Referencia Ent. Core Ent. EIM SOAP WS REST WS Texto Delim.

EIM100 00:33 00:29 00:57 01:04 00:52
EIM101 00:53 00:48 01:22 01:31 01:16
EIM102 00:44 00:38 01:18 01:28 01:11
EIM103 00:30 00:26 00:54 01:01 00:49
EIM104 00:52 00:45 01:33 01:45 01:25
EIM105 01:01 00:56 01:36 01:45 01:28
EIM115 00:38 00:35 01:01 01:07 00:56
EIM116 01:19 01:12 02:04 02:16 01:54
EIM117 01:33 01:26 02:22 02:36 02:12
EIM118 00:34 00:30 00:59 01:06 00:54
EIM119 01:33 01:25 02:27 02:42 02:16
EIM120 02:36 02:19 04:24 04:54 04:01
EIM121 00:35 00:32 00:54 01:00 00:50
EIM005 01:26 01:17 02:28 02:45 02:15
EIM122 00:29 00:25 00:53 01:00 00:48
EIM122a 00:38 00:33 01:09 01:18 01:03
EIM000 02:30 02:17 03:54 04:17 03:36
EIM123 00:35 00:31 01:02 01:10 00:56
EIM001 02:38 02:25 04:02 04:25 03:44
EIM124c 00:44 00:40 01:16 01:25 01:10
EIM124 00:54 00:47 01:38 01:50 01:29
EIM002 02:39 02:26 04:03 04:26 03:45
EIM125 01:11 01:04 01:58 02:10 01:48
EIM003 01:33 01:25 02:25 02:39 02:14
EIM126 01:27 01:17 02:28 02:45 02:15
EIM126 02:04 01:53 03:13 03:32 02:58
EIM127 00:39 00:35 01:09 01:17 01:03
EIM004 00:27 00:25 00:42 00:46 00:39
EIM128a 00:59 00:54 01:31 01:40 01:24
EIM128 02:16 02:05 03:28 03:47 03:13

Total 36:45 33:15 59:25 65:41 54:38
Média 01:13 01:06 01:58 02:11 01:49
Desvio Padrão 00:43 00:39 01:06 01:12 01:01

Fonte: O autor
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APÊNDICE C – Resultado analítico da
iteração 1, parte 2

Tabela 9 – Resultado analítico da iteração 1, parte 2

Referencia Repositório Data Service layer Telas Eim Telas Core Transf. Dados

EIM100 00:39 00:41 01:13 02:29 00:53
EIM101 01:00 01:03 01:41 03:12 01:17
EIM102 00:52 00:56 01:40 03:26 01:12
EIM103 00:36 00:38 01:10 02:26 00:50
EIM104 01:02 01:06 02:00 04:09 01:26
EIM105 01:10 01:13 01:58 03:44 01:29
EIM115 00:44 00:46 01:15 02:23 00:56
EIM116 01:30 01:35 02:32 04:48 01:55
EIM117 01:45 01:50 02:54 05:25 02:13
EIM118 00:40 00:43 01:15 02:30 00:54
EIM119 01:46 01:52 03:02 05:48 02:17
EIM120 03:02 03:14 05:34 11:06 04:04
EIM121 00:40 00:42 01:07 02:08 00:51
EIM005 01:41 01:48 03:07 06:16 02:16
EIM122 00:35 00:37 01:09 02:25 00:49
EIM122a 00:45 00:49 01:30 03:08 01:04
EIM000 02:51 03:00 04:48 09:05 03:38
EIM123 00:42 00:45 01:19 02:43 00:57
EIM001 02:58 03:07 04:55 09:12 03:46
EIM124c 00:52 00:56 01:37 03:15 01:10
EIM124 01:05 01:09 02:07 04:23 01:30
EIM002 02:59 03:08 04:56 09:13 03:47
EIM125 01:22 01:27 02:28 04:51 01:49
EIM003 01:45 01:51 02:58 05:36 02:15
EIM126 01:42 01:48 03:08 06:17 02:17
EIM126 02:21 02:28 03:57 07:29 03:00
EIM127 00:47 00:50 01:28 02:59 01:03
EIM004 00:31 00:32 00:51 01:37 00:39
EIM128a 01:07 01:10 01:52 03:30 01:25
EIM128 02:34 02:41 04:13 07:53 03:14

Total 42:17 44:40 73:59 143:40 55:11
Média 01:24 01:29 02:27 04:47 01:50
Desvio Padrão 00:48 00:51 01:20 02:31 01:01

Fonte: O autor
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APÊNDICE D – Resultado analítico da
iteração 2, parte 1

Tabela 10 – Resultado analítico da iteração 2, parte 1

Referencia Ent. Core Ent. EIM SOAP WS REST WS Texto Delim.

EIM100 00:24 00:22 00:44 00:51 00:43
EIM101 00:28 00:26 00:52 01:00 00:51
EIM102 00:34 00:31 01:02 01:12 01:01
EIM103 00:24 00:22 00:44 00:51 00:43
EIM104 00:40 00:37 01:14 01:27 01:13
EIM105 00:34 00:31 01:02 01:12 01:01
EIM115 00:21 00:19 00:39 00:45 00:38
EIM116 00:43 00:40 01:19 01:32 01:17
EIM117 00:49 00:46 01:29 01:44 01:27
EIM118 00:23 00:22 00:44 00:51 00:43
EIM119 00:51 00:47 01:35 01:51 01:33
EIM120 01:48 01:41 03:17 03:48 03:12
EIM121 00:19 00:18 00:35 00:41 00:34
EIM005 00:58 00:54 01:49 02:07 01:46
EIM122 00:23 00:22 00:44 00:51 00:43
EIM122a 00:32 00:30 00:58 01:07 00:57
EIM000 01:18 01:13 02:27 02:52 02:24
EIM123 00:26 00:25 00:49 00:56 00:47
EIM001 01:22 01:16 02:30 02:55 02:27
EIM124c 00:31 00:29 00:58 01:07 00:56
EIM124 00:44 00:41 01:20 01:33 01:18
EIM002 01:23 01:18 02:32 02:56 02:28
EIM125 00:45 00:42 01:23 01:37 01:22
EIM003 00:49 00:46 01:31 01:47 01:29
EIM126 00:58 00:54 01:48 02:06 01:46
EIM126 01:08 01:04 02:05 02:25 02:02
EIM127 00:28 00:26 00:53 01:01 00:51
EIM004 00:14 00:13 00:26 00:31 00:26
EIM128a 00:32 00:30 00:58 01:07 00:57
EIM128 01:09 01:04 02:08 02:29 02:05

Total 22:11 20:43 40:48 47:27 39:53
Média 00:44 00:41 01:21 01:34 01:19
Desvio Padrão 00:22 00:21 00:41 00:48 00:41

Fonte: O autor
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APÊNDICE E – Resultado analítico da
iteração 2, parte 2

Tabela 11 – Resultado analítico da iteração 2, parte 2

Referencia Repositório Data Service layer Telas Eim Telas Core Transf. Dados

EIM100 00:25 00:29 01:07 01:59 00:35
EIM101 00:29 00:34 01:19 02:22 00:41
EIM102 00:36 00:41 01:34 02:47 00:49
EIM103 00:25 00:29 01:07 01:59 00:35
EIM104 00:42 00:49 01:53 03:21 00:59
EIM105 00:36 00:41 01:34 02:47 00:49
EIM115 00:22 00:25 00:59 01:46 00:30
EIM116 00:45 00:52 02:00 03:34 01:03
EIM117 00:52 00:59 02:14 03:59 01:11
EIM118 00:25 00:29 01:06 01:58 00:34
EIM119 00:54 01:02 02:25 04:20 01:15
EIM120 01:54 02:11 04:56 08:46 02:36
EIM121 00:20 00:23 00:53 01:35 00:28
EIM005 01:02 01:11 02:45 04:56 01:26
EIM122 00:25 00:29 01:06 01:58 00:34
EIM122a 00:34 00:39 01:27 02:35 00:46
EIM000 01:23 01:36 03:44 06:41 01:56
EIM123 00:28 00:32 01:13 02:11 00:38
EIM001 01:27 01:39 03:47 06:45 01:59
EIM124c 00:33 00:38 01:27 02:35 00:46
EIM124 00:46 00:53 02:01 03:35 01:04
EIM002 01:28 01:41 03:49 06:46 02:01
EIM125 00:48 00:55 02:06 03:46 01:06
EIM003 00:52 01:00 02:19 04:09 01:12
EIM126 01:01 01:11 02:45 04:55 01:25
EIM126 01:12 01:23 03:08 05:34 01:39
EIM127 00:30 00:35 01:20 02:22 00:42
EIM004 00:15 00:17 00:40 01:11 00:21
EIM128a 00:34 00:39 01:27 02:35 00:46
EIM128 01:13 01:24 03:13 05:45 01:41

Total 23:29 26:59 61:38 109:45 32:20
Média 00:46 00:53 02:03 03:39 01:04
Desvio Padrão 00:24 00:27 01:03 01:52 00:33

Fonte: O autor
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APÊNDICE F – Resultado analítico da
iteração 3, parte 1

Tabela 12 – Resultado analítico da iteração 3, parte 1

Referencia Ent. Core Ent. EIM SOAP WS REST WS Texto Delim.

EIM100 00:50 00:40 00:00 00:00 00:00
EIM101 00:59 00:47 00:00 00:00 00:00
EIM102 01:10 00:56 00:00 00:00 00:00
EIM103 00:50 00:40 00:00 00:00 00:00
EIM104 01:24 01:07 00:00 00:00 00:00
EIM105 01:10 00:56 00:00 00:00 00:00
EIM115 00:44 00:35 00:00 00:00 00:00
EIM116 01:29 01:11 00:00 00:00 00:00
EIM117 01:40 01:20 00:00 00:00 00:00
EIM118 00:49 00:39 00:00 00:00 00:00
EIM119 01:48 01:26 00:00 00:00 00:00
EIM120 03:41 02:57 00:00 00:00 00:00
EIM121 00:40 00:32 00:00 00:00 00:00
EIM005 02:03 01:38 00:00 00:00 00:00
EIM122 00:49 00:39 00:00 00:00 00:00
EIM122a 01:05 00:52 00:00 00:00 00:00
EIM000 02:46 02:12 00:00 00:00 00:00
EIM123 00:55 00:44 00:00 00:00 00:00
EIM001 02:50 02:16 00:00 00:00 00:00
EIM124c 01:05 00:52 00:00 00:00 00:00
EIM124 01:30 01:12 00:00 00:00 00:00
EIM002 02:51 02:17 00:00 00:00 00:00
EIM125 01:34 01:15 00:00 00:00 00:00
EIM003 01:43 01:22 00:00 00:00 00:00
EIM126 02:02 01:37 00:00 00:00 00:00
EIM126 02:21 01:53 00:00 00:00 00:00
EIM127 00:59 00:47 00:00 00:00 00:00
EIM004 00:30 00:24 00:00 00:00 00:00
EIM128a 01:05 00:52 00:00 00:00 00:00
EIM128 02:24 01:55 00:00 00:00 00:00

Total 45:58 36:45 00:00 00:00 00:00
Média 01:31 01:13 00:00 00:00 00:00
Desvio Padrão 00:47 00:37 00:00 00:00 00:00

Fonte: O autor
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APÊNDICE G – Resultado analítico da
iteração 3, parte 2

Tabela 13 – Resultado analítico da iteração 3, parte 2

Referencia Repositório Data Service layer Telas Eim Telas Core Transf. Dados

EIM100 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM101 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM102 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM103 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM104 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM105 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM115 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM116 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM117 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM118 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM119 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM120 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM121 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM005 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM122 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM122a 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM000 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM123 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM001 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM124c 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM124 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM002 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM125 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM003 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM126 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM126 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM127 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM004 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM128a 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM128 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00

Total 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
Média 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
Desvio Padrão 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00

Fonte: O autor
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APÊNDICE H – Resultado analítico da
iteração 4, parte 1

Tabela 14 – Resultado analítico da iteração 4, parte 1

Referencia Ent. Core Ent. EIM SOAP WS REST WS Texto Delim.

EIM100 00:44 00:35 00:00 00:00 00:00
EIM101 00:51 00:41 00:00 00:00 00:00
EIM102 01:01 00:50 00:00 00:00 00:00
EIM103 00:44 00:35 00:00 00:00 00:00
EIM104 01:14 00:59 00:00 00:00 00:00
EIM105 01:01 00:50 00:00 00:00 00:00
EIM115 00:38 00:31 00:00 00:00 00:00
EIM116 01:18 01:03 00:00 00:00 00:00
EIM117 01:28 01:12 00:00 00:00 00:00
EIM118 00:43 00:35 00:00 00:00 00:00
EIM119 01:35 01:16 00:00 00:00 00:00
EIM120 03:15 02:38 00:00 00:00 00:00
EIM121 00:35 00:28 00:00 00:00 00:00
EIM005 01:48 01:27 00:00 00:00 00:00
EIM122 00:43 00:35 00:00 00:00 00:00
EIM122a 00:57 00:47 00:00 00:00 00:00
EIM000 02:26 01:57 00:00 00:00 00:00
EIM123 00:48 00:39 00:00 00:00 00:00
EIM001 02:29 02:01 00:00 00:00 00:00
EIM124c 00:57 00:46 00:00 00:00 00:00
EIM124 01:19 01:04 00:00 00:00 00:00
EIM002 02:30 02:02 00:00 00:00 00:00
EIM125 01:23 01:07 00:00 00:00 00:00
EIM003 01:31 01:13 00:00 00:00 00:00
EIM126 01:47 01:26 00:00 00:00 00:00
EIM126 02:04 01:40 00:00 00:00 00:00
EIM127 00:52 00:42 00:00 00:00 00:00
EIM004 00:26 00:21 00:00 00:00 00:00
EIM128a 00:57 00:47 00:00 00:00 00:00
EIM128 02:07 01:42 00:00 00:00 00:00

Total 40:26 32:42 00:00 00:00 00:00
Média 01:20 01:05 00:00 00:00 00:00
Desvio Padrão 00:41 00:33 00:00 00:00 00:00

Fonte: O autor
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APÊNDICE I – Resultado analítico da
iteração 4, parte 2

Tabela 15 – Resultado analítico da iteração 4, parte 2

Referencia Repositório Data Service layer Telas Eim Telas Core Transf. Dados

EIM100 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM101 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM102 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM103 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM104 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM105 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM115 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM116 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM117 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM118 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM119 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM120 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM121 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM005 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM122 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM122a 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM000 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM123 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM001 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM124c 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM124 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM002 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM125 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM003 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM126 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM126 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM127 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM004 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM128a 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
EIM128 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00

Total 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
Média 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
Desvio Padrão 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00

Fonte: O autor
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APÊNDICE J – Resultado analítico da
criação e mapeamento das Entidades do Core

Tabela 16 – Resultado analítico da criação e mapeamento das Entidades do Core

Referência Iteração 1 Iteração 2 Iteração 3 Iteração 4

EIM100 00:33:23 00:24:24 00:50:12 00:44:12
EIM101 00:53:25 00:28:05 00:59:02 00:51:50
EIM102 00:44:13 00:34:10 01:10:17 01:01:53
EIM103 00:30:21 00:24:12 00:50:00 00:44:00
EIM104 00:52:08 00:40:28 01:24:19 01:14:07
EIM105 01:01:37 00:34:10 01:10:17 01:01:53
EIM115 00:38:53 00:21:04 00:44:17 00:38:53
EIM116 01:19:48 00:43:12 01:29:38 01:18:50
EIM117 01:33:47 00:49:12 01:40:48 01:28:48
EIM118 00:34:45 00:23:48 00:49:36 00:43:36
EIM119 01:33:31 00:51:29 01:48:14 01:35:02
EIM120 02:36:27 01:48:14 03:41:46 03:15:22
EIM121 00:35:15 00:19:31 00:40:10 00:35:22
EIM005 01:26:44 00:58:30 02:03:00 01:48:00
EIM122 00:29:04 00:23:48 00:49:36 00:43:36
EIM122a 00:38:00 00:32:14 01:05:47 00:57:59
EIM000 02:30:47 01:18:53 02:46:36 02:26:12
EIM123 00:35:33 00:26:50 00:55:13 00:48:37
EIM001 02:38:28 01:22:17 02:50:00 02:29:36
EIM124c 00:44:58 00:31:59 01:05:31 00:57:43
EIM124 00:54:21 00:44:17 01:30:43 01:19:55
EIM002 02:39:35 01:23:38 02:51:22 02:30:58
EIM125 01:11:19 00:45:36 01:34:37 01:23:13
EIM003 01:33:20 00:49:34 01:43:44 01:31:08
EIM126 01:27:09 00:58:00 02:02:30 01:47:30
EIM126 02:04:34 01:08:53 02:21:07 02:04:19
EIM127 00:39:59 00:28:48 00:59:46 00:52:34
EIM004 00:27:36 00:14:46 00:30:14 00:26:38
EIM128a 00:59:39 00:32:14 01:05:47 00:57:59
EIM128 02:16:46 01:09:36 02:24:25 02:07:01

TOTAL 36:45:25 22:11:50 45:58:35 40:26:47

Fonte: O autor
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APÊNDICE K – Resultado analítico da
criação e mapeamento das Entidades do EIM

Tabela 17 – Resultado analítico da criação e mapeamento das Entidades do EIM

Referência Iteração 1 Iteração 2 Iteração 3 Iteração 4

EIM100 00:29:35 00:22:48 00:40:12 00:35:48
EIM101 00:48:51 00:26:10 00:47:02 00:41:46
EIM102 00:38:54 00:31:55 00:56:17 00:50:07
EIM103 00:26:33 00:22:36 00:40:00 00:35:36
EIM104 00:45:41 00:37:44 01:07:19 00:59:50
EIM105 00:56:18 00:31:55 00:56:17 00:50:07
EIM115 00:35:28 00:19:37 00:35:17 00:31:19
EIM116 01:12:57 00:40:19 01:11:38 01:03:43
EIM117 01:26:11 00:46:00 01:20:48 01:12:00
EIM118 00:30:57 00:22:12 00:39:36 00:35:12
EIM119 01:25:09 00:47:58 01:26:14 01:16:34
EIM120 02:19:44 01:41:12 02:57:46 02:38:24
EIM121 00:32:12 00:18:14 00:32:10 00:28:38
EIM005 01:17:14 00:54:30 01:38:00 01:27:00
EIM122 00:25:16 00:22:12 00:39:36 00:35:12
EIM122a 00:33:03 00:30:10 00:52:47 00:47:04
EIM000 02:17:51 01:13:26 02:12:36 01:57:38
EIM123 00:31:22 00:25:05 00:44:13 00:39:23
EIM001 02:25:33 01:16:50 02:16:00 02:01:02
EIM124c 00:40:02 00:29:54 00:52:31 00:46:48
EIM124 00:47:30 00:41:24 01:12:43 01:04:48
EIM002 02:26:40 01:18:12 02:17:22 02:02:24
EIM125 01:04:06 00:42:34 01:15:37 01:07:16
EIM003 01:25:21 00:46:12 01:22:44 01:13:30
EIM126 01:17:39 00:54:00 01:37:30 01:26:30
EIM126 01:53:56 01:04:24 01:53:07 01:40:48
EIM127 00:35:26 00:26:53 00:47:46 00:42:29
EIM004 00:25:19 00:13:48 00:24:14 00:21:36
EIM128a 00:54:43 00:30:10 00:52:47 00:47:04
EIM128 02:05:44 01:04:58 01:55:25 01:42:40

TOTAL 33:15:16 20:43:22 36:45:35 32:42:16

Fonte: O autor
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APÊNDICE L – Resultado analítico da
criação e mapeamento dos Repositórios

Tabela 18 – Resultado analítico da criação e mapeamento dos Repositórios

Referência Iteração 1 Iteração 2 Iteração 3 Iteração 4

EIM100 00:39:23 00:25:48 00:00:00 00:00:00
EIM101 01:00:37 00:29:46 00:00:00 00:00:00
EIM102 00:52:37 00:36:07 00:00:00 00:00:00
EIM103 00:36:21 00:25:36 00:00:00 00:00:00
EIM104 01:02:20 00:42:50 00:00:00 00:00:00
EIM105 01:10:01 00:36:07 00:00:00 00:00:00
EIM115 00:44:17 00:22:19 00:00:00 00:00:00
EIM116 01:30:36 00:45:43 00:00:00 00:00:00
EIM117 01:45:47 00:52:00 00:00:00 00:00:00
EIM118 00:40:45 00:25:12 00:00:00 00:00:00
EIM119 01:46:43 00:54:34 00:00:00 00:00:00
EIM120 03:02:51 01:54:24 00:00:00 00:00:00
EIM121 00:40:03 00:20:38 00:00:00 00:00:00
EIM005 01:41:44 01:02:00 00:00:00 00:00:00
EIM122 00:35:04 00:25:12 00:00:00 00:00:00
EIM122a 00:45:48 00:34:04 00:00:00 00:00:00
EIM000 02:51:11 01:23:38 00:00:00 00:00:00
EIM123 00:42:09 00:28:23 00:00:00 00:00:00
EIM001 02:58:52 01:27:02 00:00:00 00:00:00
EIM124c 00:52:46 00:33:48 00:00:00 00:00:00
EIM124 01:05:09 00:46:48 00:00:00 00:00:00
EIM002 02:59:59 01:28:24 00:00:00 00:00:00
EIM125 01:22:43 00:48:16 00:00:00 00:00:00
EIM003 01:45:56 00:52:30 00:00:00 00:00:00
EIM126 01:42:09 01:01:30 00:00:00 00:00:00
EIM126 02:21:22 01:12:48 00:00:00 00:00:00
EIM127 00:47:11 00:30:29 00:00:00 00:00:00
EIM004 00:31:12 00:15:36 00:00:00 00:00:00
EIM128a 01:07:27 00:34:04 00:00:00 00:00:00
EIM128 02:34:10 01:13:40 00:00:00 00:00:00

TOTAL 42:17:13 23:29:16 00:00:00 00:00:00

Fonte: O autor
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APÊNDICE M – Resultado analítico da
criação da camada de Serviço de Dados

Tabela 19 – Resultado analítico da criação da camada de Serviço de Dados

Referência Iteração 1 Iteração 2 Iteração 3 Iteração 4

EIM100 00:41:59 00:29:36 00:00:00 00:00:00
EIM101 01:03:44 00:34:19 00:00:00 00:00:00
EIM102 00:56:15 00:41:26 00:00:00 00:00:00
EIM103 00:38:57 00:29:24 00:00:00 00:00:00
EIM104 01:06:45 00:49:18 00:00:00 00:00:00
EIM105 01:13:39 00:41:26 00:00:00 00:00:00
EIM115 00:46:37 00:25:44 00:00:00 00:00:00
EIM116 01:35:16 00:52:34 00:00:00 00:00:00
EIM117 01:50:59 00:59:36 00:00:00 00:00:00
EIM118 00:43:21 00:29:00 00:00:00 00:00:00
EIM119 01:52:26 01:02:55 00:00:00 00:00:00
EIM120 03:14:17 02:11:07 00:00:00 00:00:00
EIM121 00:42:07 00:23:41 00:00:00 00:00:00
EIM005 01:48:14 01:11:30 00:00:00 00:00:00
EIM122 00:37:40 00:29:00 00:00:00 00:00:00
EIM122a 00:49:11 00:39:00 00:00:00 00:00:00
EIM000 03:00:01 01:36:34 00:00:00 00:00:00
EIM123 00:45:00 00:32:34 00:00:00 00:00:00
EIM001 03:07:42 01:39:58 00:00:00 00:00:00
EIM124c 00:56:09 00:38:44 00:00:00 00:00:00
EIM124 01:09:50 00:53:38 00:00:00 00:00:00
EIM002 03:08:50 01:41:19 00:00:00 00:00:00
EIM125 01:27:39 00:55:29 00:00:00 00:00:00
EIM003 01:51:24 01:00:29 00:00:00 00:00:00
EIM126 01:48:39 01:11:00 00:00:00 00:00:00
EIM126 02:28:39 01:23:26 00:00:00 00:00:00
EIM127 00:50:19 00:35:02 00:00:00 00:00:00
EIM004 00:32:45 00:17:53 00:00:00 00:00:00
EIM128a 01:10:50 00:39:00 00:00:00 00:00:00
EIM128 02:41:42 01:24:41 00:00:00 00:00:00

TOTAL 44:40:59 26:59:24 00:00:00 00:00:00

Fonte: O autor
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APÊNDICE N – Resultado analítico da
criação das interfaces SOAP WS

Tabela 20 – Resultado analítico da criação das interfaces SOAP WS

Referência Iteração 1 Iteração 2 Iteração 3 Iteração 4

EIM100 00:57:59 00:44:36 00:00:00 00:00:00
EIM101 01:22:56 00:52:19 00:00:00 00:00:00
EIM102 01:18:39 01:02:26 00:00:00 00:00:00
EIM103 00:54:57 00:44:24 00:00:00 00:00:00
EIM104 01:33:57 01:14:48 00:00:00 00:00:00
EIM105 01:36:03 01:02:26 00:00:00 00:00:00
EIM115 01:01:01 00:39:14 00:00:00 00:00:00
EIM116 02:04:04 01:19:34 00:00:00 00:00:00
EIM117 02:22:59 01:29:36 00:00:00 00:00:00
EIM118 00:59:21 00:44:00 00:00:00 00:00:00
EIM119 02:27:38 01:35:55 00:00:00 00:00:00
EIM120 04:24:41 03:17:07 00:00:00 00:00:00
EIM121 00:54:55 00:35:41 00:00:00 00:00:00
EIM005 02:28:14 01:49:00 00:00:00 00:00:00
EIM122 00:53:40 00:44:00 00:00:00 00:00:00
EIM122a 01:09:59 00:58:30 00:00:00 00:00:00
EIM000 03:54:25 02:27:34 00:00:00 00:00:00
EIM123 01:02:36 00:49:04 00:00:00 00:00:00
EIM001 04:02:06 02:30:58 00:00:00 00:00:00
EIM124c 01:16:57 00:58:14 00:00:00 00:00:00
EIM124 01:38:38 01:20:38 00:00:00 00:00:00
EIM002 04:03:14 02:32:19 00:00:00 00:00:00
EIM125 01:58:03 01:23:59 00:00:00 00:00:00
EIM003 02:25:00 01:31:59 00:00:00 00:00:00
EIM126 02:28:39 01:48:30 00:00:00 00:00:00
EIM126 03:13:27 02:05:26 00:00:00 00:00:00
EIM127 01:09:31 00:53:02 00:00:00 00:00:00
EIM004 00:42:21 00:26:53 00:00:00 00:00:00
EIM128a 01:31:38 00:58:30 00:00:00 00:00:00
EIM128 03:28:06 02:08:11 00:00:00 00:00:00

TOTAL 59:25:47 40:48:54 00:00:00 00:00:00

Fonte: O autor
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APÊNDICE O – Resultado analítico da
criação das interfaces Restful WS

Tabela 21 – Resultado analítico da criação das interfaces Restful WS

Referência Iteração 1 Iteração 2 Iteração 3 Iteração 4

EIM100 01:04:47 00:51:48 00:00:00 00:00:00
EIM101 01:31:06 01:00:58 00:00:00 00:00:00
EIM102 01:28:11 01:12:31 00:00:00 00:00:00
EIM103 01:01:45 00:51:36 00:00:00 00:00:00
EIM104 01:45:31 01:27:02 00:00:00 00:00:00
EIM105 01:45:35 01:12:31 00:00:00 00:00:00
EIM115 01:07:09 00:45:43 00:00:00 00:00:00
EIM116 02:16:19 01:32:31 00:00:00 00:00:00
EIM117 02:36:35 01:44:00 00:00:00 00:00:00
EIM118 01:06:09 00:51:12 00:00:00 00:00:00
EIM119 02:42:36 01:51:46 00:00:00 00:00:00
EIM120 04:54:37 03:48:48 00:00:00 00:00:00
EIM121 01:00:22 00:41:26 00:00:00 00:00:00
EIM005 02:45:14 02:07:00 00:00:00 00:00:00
EIM122 01:00:28 00:51:12 00:00:00 00:00:00
EIM122a 01:18:49 01:07:52 00:00:00 00:00:00
EIM000 04:17:32 02:52:02 00:00:00 00:00:00
EIM123 01:10:05 00:56:59 00:00:00 00:00:00
EIM001 04:25:14 02:55:26 00:00:00 00:00:00
EIM124c 01:25:47 01:07:36 00:00:00 00:00:00
EIM124 01:50:52 01:33:36 00:00:00 00:00:00
EIM002 04:26:21 02:56:48 00:00:00 00:00:00
EIM125 02:10:59 01:37:40 00:00:00 00:00:00
EIM003 02:39:17 01:47:06 00:00:00 00:00:00
EIM126 02:45:39 02:06:30 00:00:00 00:00:00
EIM126 03:32:29 02:25:36 00:00:00 00:00:00
EIM127 01:17:40 01:01:41 00:00:00 00:00:00
EIM004 00:46:26 00:31:12 00:00:00 00:00:00
EIM128a 01:40:29 01:07:52 00:00:00 00:00:00
EIM128 03:47:49 02:29:04 00:00:00 00:00:00

TOTAL 65:41:50 47:27:04 00:00:00 00:00:00

Fonte: O autor
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APÊNDICE P – Resultado analítico da
criação da carga de dados do banco de dados

do EIM para o banco de dados do Core
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Tabela 22 – Resultado analítico da criação da carga de dados do banco de dados do EIM
para o banco de dados do Core

Referência Iteração 1 Iteração 2 Iteração 3 Iteração 4

EIM100 00:53:23 00:35:24 00:00:00 00:00:00
EIM101 01:17:25 00:41:17 00:00:00 00:00:00
EIM102 01:12:13 00:49:34 00:00:00 00:00:00
EIM103 00:50:21 00:35:12 00:00:00 00:00:00
EIM104 01:26:08 00:59:10 00:00:00 00:00:00
EIM105 01:29:37 00:49:34 00:00:00 00:00:00
EIM115 00:56:53 00:30:58 00:00:00 00:00:00
EIM116 01:55:48 01:03:00 00:00:00 00:00:00
EIM117 02:13:47 01:11:12 00:00:00 00:00:00
EIM118 00:54:45 00:34:48 00:00:00 00:00:00
EIM119 02:17:31 01:15:41 00:00:00 00:00:00
EIM120 04:04:27 02:36:38 00:00:00 00:00:00
EIM121 00:51:15 00:28:19 00:00:00 00:00:00
EIM005 02:16:44 01:26:00 00:00:00 00:00:00
EIM122 00:49:04 00:34:48 00:00:00 00:00:00
EIM122a 01:04:00 00:46:32 00:00:00 00:00:00
EIM000 03:38:47 01:56:17 00:00:00 00:00:00
EIM123 00:57:33 00:38:56 00:00:00 00:00:00
EIM001 03:46:28 01:59:41 00:00:00 00:00:00
EIM124c 01:10:58 00:46:17 00:00:00 00:00:00
EIM124 01:30:21 01:04:05 00:00:00 00:00:00
EIM002 03:47:35 02:01:02 00:00:00 00:00:00
EIM125 01:49:19 01:06:30 00:00:00 00:00:00
EIM003 02:15:20 01:12:40 00:00:00 00:00:00
EIM126 02:17:09 01:25:30 00:00:00 00:00:00
EIM126 03:00:34 01:39:41 00:00:00 00:00:00
EIM127 01:03:59 00:42:00 00:00:00 00:00:00
EIM004 00:39:36 00:21:22 00:00:00 00:00:00
EIM128a 01:25:39 00:46:32 00:00:00 00:00:00
EIM128 03:14:46 01:41:30 00:00:00 00:00:00

TOTAL 55:11:25 32:20:08 00:00:00 00:00:00

Fonte: O autor
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APÊNDICE Q – Resultado analítico da
importação de arquivos texto

Tabela 23 – Resultado analítico da importação de arquivos texto

Referência Iteração 1 Iteração 2 Iteração 3 Iteração 4

EIM100 00:52:47 00:43:36 00:00:00 00:00:00
EIM101 01:16:42 00:51:07 00:00:00 00:00:00
EIM102 01:11:23 01:01:02 00:00:00 00:00:00
EIM103 00:49:45 00:43:24 00:00:00 00:00:00
EIM104 01:25:07 01:13:06 00:00:00 00:00:00
EIM105 01:28:47 01:01:02 00:00:00 00:00:00
EIM115 00:56:21 00:38:20 00:00:00 00:00:00
EIM116 01:54:43 01:17:46 00:00:00 00:00:00
EIM117 02:12:35 01:27:36 00:00:00 00:00:00
EIM118 00:54:09 00:43:00 00:00:00 00:00:00
EIM119 02:16:12 01:33:43 00:00:00 00:00:00
EIM120 04:01:49 03:12:43 00:00:00 00:00:00
EIM121 00:50:46 00:34:53 00:00:00 00:00:00
EIM005 02:15:14 01:46:30 00:00:00 00:00:00
EIM122 00:48:28 00:43:00 00:00:00 00:00:00
EIM122a 01:03:13 00:57:12 00:00:00 00:00:00
EIM000 03:36:44 02:24:10 00:00:00 00:00:00
EIM123 00:56:53 00:47:58 00:00:00 00:00:00
EIM001 03:44:26 02:27:34 00:00:00 00:00:00
EIM124c 01:10:11 00:56:56 00:00:00 00:00:00
EIM124 01:29:16 01:18:50 00:00:00 00:00:00
EIM002 03:45:33 02:28:55 00:00:00 00:00:00
EIM125 01:48:11 01:22:05 00:00:00 00:00:00
EIM003 02:14:05 01:29:53 00:00:00 00:00:00
EIM126 02:15:39 01:46:00 00:00:00 00:00:00
EIM126 02:58:53 02:02:38 00:00:00 00:00:00
EIM127 01:03:16 00:51:50 00:00:00 00:00:00
EIM004 00:39:14 00:26:17 00:00:00 00:00:00
EIM128a 01:24:53 00:57:12 00:00:00 00:00:00
EIM128 03:13:01 02:05:17 00:00:00 00:00:00

TOTAL 54:38:14 39:53:36 00:00:00 00:00:00

Fonte: O autor
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APÊNDICE R – Resultado analítico da
criação das telas (CRUD) do EIM.

Tabela 24 – Resultado analítico da criação das telas (CRUD) do EIM.

Referência Iteração 1 Iteração 2 Iteração 3 Iteração 4

EIM100 01:13:47 01:07:12 00:00:00 00:00:00
EIM101 01:41:54 01:19:26 00:00:00 00:00:00
EIM102 01:40:47 01:34:05 00:00:00 00:00:00
EIM103 01:10:45 01:07:00 00:00:00 00:00:00
EIM104 02:00:49 01:53:13 00:00:00 00:00:00
EIM105 01:58:11 01:34:05 00:00:00 00:00:00
EIM115 01:15:15 00:59:35 00:00:00 00:00:00
EIM116 02:32:31 02:00:14 00:00:00 00:00:00
EIM117 02:54:35 02:14:48 00:00:00 00:00:00
EIM118 01:15:09 01:06:36 00:00:00 00:00:00
EIM119 03:02:24 02:25:38 00:00:00 00:00:00
EIM120 05:34:13 04:56:34 00:00:00 00:00:00
EIM121 01:07:34 00:53:46 00:00:00 00:00:00
EIM005 03:07:44 02:45:30 00:00:00 00:00:00
EIM122 01:09:28 01:06:36 00:00:00 00:00:00
EIM122a 01:30:31 01:27:53 00:00:00 00:00:00
EIM000 04:48:08 03:44:24 00:00:00 00:00:00
EIM123 01:19:59 01:13:55 00:00:00 00:00:00
EIM001 04:55:50 03:47:48 00:00:00 00:00:00
EIM124c 01:37:29 01:27:37 00:00:00 00:00:00
EIM124 02:07:04 02:01:19 00:00:00 00:00:00
EIM002 04:56:57 03:49:10 00:00:00 00:00:00
EIM125 02:28:05 02:06:55 00:00:00 00:00:00
EIM003 02:58:11 02:19:26 00:00:00 00:00:00
EIM126 03:08:09 02:45:00 00:00:00 00:00:00
EIM126 03:57:41 03:08:43 00:00:00 00:00:00
EIM127 01:28:28 01:20:10 00:00:00 00:00:00
EIM004 00:51:50 00:40:26 00:00:00 00:00:00
EIM128a 01:52:11 01:27:53 00:00:00 00:00:00
EIM128 04:13:55 03:13:43 00:00:00 00:00:00

TOTAL 73:59:32 61:38:41 00:00:00 00:00:00

Fonte: O autor
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APÊNDICE S – Resultado analítico da
criação das telas (CRUD) do Core.

Tabela 25 – Resultado analítico da criação das telas CRUD do Core.

Referência Iteração 1 Iteração 2 Iteração 3 Iteração 4

EIM100 02:29:23 01:59:24 00:00:00 00:00:00
EIM101 03:12:37 02:22:05 00:00:00 00:00:00
EIM102 03:26:37 02:47:10 00:00:00 00:00:00
EIM103 02:26:21 01:59:12 00:00:00 00:00:00
EIM104 04:09:20 03:21:58 00:00:00 00:00:00
EIM105 03:44:01 02:47:10 00:00:00 00:00:00
EIM115 02:23:17 01:46:34 00:00:00 00:00:00
EIM116 04:48:36 03:34:12 00:00:00 00:00:00
EIM117 05:25:47 03:59:12 00:00:00 00:00:00
EIM118 02:30:45 01:58:48 00:00:00 00:00:00
EIM119 05:48:43 04:20:29 00:00:00 00:00:00
EIM120 11:06:51 08:46:14 00:00:00 00:00:00
EIM121 02:08:03 01:35:31 00:00:00 00:00:00
EIM005 06:16:44 04:56:00 00:00:00 00:00:00
EIM122 02:25:04 01:58:48 00:00:00 00:00:00
EIM122a 03:08:48 02:35:44 00:00:00 00:00:00
EIM000 09:05:11 06:41:53 00:00:00 00:00:00
EIM123 02:43:09 02:11:20 00:00:00 00:00:00
EIM001 09:12:52 06:45:17 00:00:00 00:00:00
EIM124c 03:15:46 02:35:29 00:00:00 00:00:00
EIM124 04:23:09 03:35:17 00:00:00 00:00:00
EIM002 09:13:59 06:46:38 00:00:00 00:00:00
EIM125 04:51:43 03:46:06 00:00:00 00:00:00
EIM003 05:36:56 04:09:04 00:00:00 00:00:00
EIM126 06:17:09 04:55:30 00:00:00 00:00:00
EIM126 07:29:22 05:34:53 00:00:00 00:00:00
EIM127 02:59:11 02:22:48 00:00:00 00:00:00
EIM004 01:37:12 01:11:46 00:00:00 00:00:00
EIM128a 03:30:27 02:35:44 00:00:00 00:00:00
EIM128 07:53:10 05:45:06 00:00:00 00:00:00

TOTAL 143:40:13 109:45:20 00:00:00 00:00:00

Fonte: O autor
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APÊNDICE T – Visão analítica da
construção da geração do arquivo da

obrigação acessória - Parte 1

Tabela 26 – Visão analítica da construção da geração do arquivo da obrigação acessória -
Parte 1

Registro ECF Iteracao 1 Iteracao 2 Iteração 3 Iteração 4

K001 01:04 00:58 00:39 00:22
K030 01:20 01:13 00:49 00:26
K155 02:37 02:23 01:37 01:12
K156 01:43 01:34 01:03 00:31
K355 03:17 02:59 02:01 01:35
K356 02:21 02:09 01:27 01:02
K990 00:06 00:05 00:04 00:04
L001 00:49 00:45 00:30 00:22
L030 01:59 01:49 01:13 00:47
L100 02:31 02:18 01:33 00:45
L200 00:57 00:52 00:35 00:23
L210 01:05 00:59 00:40 00:20
L300 00:36 00:33 00:22 00:20
L990 00:10 00:09 00:06 00:04
T001 00:23 00:21 00:14 00:12
T030 00:39 00:36 00:24 00:24
T120 00:46 00:42 00:28 00:20
T150 00:35 00:32 00:22 00:23
T170 00:45 00:41 00:27 00:16
T181 01:03 00:57 00:39 00:30
T990 00:07 00:06 00:04 00:04
X001 00:26 00:24 00:16 00:14
X280 01:29 01:21 00:55 00:32
X291 01:51 01:41 01:08 00:54

Fonte: O autor
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APÊNDICE U – Visão analítica da
construção da geração do arquivo da

obrigação acessória - Parte 2

Tabela 27 – Visão analítica da construção da geração do arquivo da obrigação acessória -
Parte 2.

Registro ECF Iteracao 1 Iteracao 2 Iteração 3 Iteração 4

X292 00:40 00:37 00:25 00:13
X300 01:22 01:15 00:51 00:49
X310 02:29 02:16 01:32 00:45
X320 00:37 00:33 00:22 00:22
X330 00:39 00:36 00:24 00:15
X340 02:27 02:14 01:30 01:12
X350 01:31 01:23 00:56 00:44
X351 00:29 00:27 00:18 00:20
X352 01:22 01:14 00:50 00:30
X353 00:20 00:18 00:12 00:12
X354 00:24 00:22 00:15 00:15
X355 01:17 01:10 00:47 00:28
X356 00:38 00:35 00:23 00:22
X390 00:33 00:30 00:20 00:10
X400 01:54 01:44 01:10 00:34
X410 01:37 01:28 00:59 00:32
X420 01:20 01:13 00:49 00:49
X430 01:23 01:16 00:51 00:52
X450 01:02 00:57 00:38 00:21
X460 00:44 00:40 00:27 00:23
X470 02:06 01:55 01:17 00:41
X480 00:59 00:54 00:36 00:33
X490 00:37 00:33 00:22 00:21
X500 00:42 00:38 00:26 00:13
X510 00:15 00:13 00:09 00:09
X990 00:06 00:05 00:03 00:03

Fonte: O autor
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