
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE – 

MESTRADO 

LINHA DE PESQUISA: ENGENHARIA DE SISTEMAS WEB 

 

 

 

 

DINARTE ALVES MARTINS FILHO 

 

 

 

FASTSF: UMA FERRAMENTA DE GERAÇÃO DE CÓDIGO PARA O 

INCREMENTO DA PRODUTIVIDADE NO DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS DE INFORMAÇÕES WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2017.1



DINARTE ALVES MARTINS FILHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASTSF: UMA FERRAMENTA DE GERAÇÃO DE CÓDIGO PARA O 

INCREMENTO DA PRODUTIVIDADE NO DESENVOLVIMENTO SISTEMAS 

DE INFORMAÇÕES WEB 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Engenharia de Software da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (PPgES/UFRN), como parte 

dos requisitos  necessários à obtenção do título de Mestre em 

Engenharia de Software. 

 

Orientador: Prof. Dr. Gleydson de Azevedo F. Lima. 

Co-orientador: Prof. Dr. João Carlos Xavier Júnior.  

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2017.1 



3 

 

 

 

CDU 004.41 RN/UF/BCZM 

Martins Filho, Dinarte  Alves. 
 FASTSF: Uma ferramenta de geração de código para o incremento da produtividade no 

desenvolvimento de sistemas de informação web./ Dinarte Alves Martins Filho. - Natal, RN, 
2017. 

104 f. : il. 
 

Orientador: Prof. Dr. Gleydson de Azevedo F. Lima. Co-orientadora Prof. Dr. 
João Carlos Xavier Júnior. 
 

Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Instituto 
Metrópole Digital. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Software. 

 

1. Engenharia de software - Dissertação. 2. Geração de código - Dissertação. 3. 
Scaffolding - Dissertação. I. Lima, Gleydson de Azevedo F. II. Xavier Júnior, João Carlos. 
III. Título. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFRN / Biblioteca Central Zila Mamede 
Catalogação da Publicação na Fonte 

 
                    



4 

 

 

 

 

																																																										FOLHA	DE	APROVAÇÃO	

 
 
 
 
 

DINARTE ALVES MARTINS FILHO 
 
 
 
 
FASTSF: UMA FERRAMENTA DE GERAÇÃO DE CÓDIGO PARA O 

INCREMENTO DA PRODUTIVIDADE NO DESENVOLVIMENTO SISTEMAS 

DE INFORMAÇÕES WEB 

 
 

Natal, 29 de agosto de 2017. 

 
Aprovada por: 

 
 
 

 

        Prof. Dr. Gleydson de Azevedo F. Lima. PPgES/UFRN 
(Orientador) 

 
 
 

Prof. Dr. João Carlos Xavier Júnior PPgES/UFRN 
(Co-orientadora). 

 
 
 

                                     Prof. Dr Aquiles Medeiros Filgueira Bulamaqui 
      (UFRN/Examinador Externo) 

 
 
 

    Prof. Doutor  Francisco Milton Mendes Neto 
      (UFERSA/UFRN Examinador Interno) 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais Dinarte Alves e Tereza Guimarães,  

 Que tanto se esforçaram para que eu obtivesse conhecimento.  

A minha esposa Tatiana Dutra por me inspirar a concluir este trabalho.  



6 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Aos meus filhos João Dinarte e Maria Júlia por me fornecerem tanto amor durante 

toda esta caminhada. 

A Gleydson Lima e Raphaela Galhardo por terem construído uma empresa que é 

comprometida com o desenvolvimento dos seus colaboradores e do Rio Grande do 

Norte, empresa esta, que me incentivou e patrocinou este mestrado, em especial a 

Gleydson Lima, que além de tudo é o meu orientador neste trabalho e buscou com 

empenho me ajudar a superar as dificuldades encontradas pelo percurso. 

Ao meu co-orientador, João Carlos Xavier. 

Aos amigos, colegas de trabalho e de mestrado João Victor e Pedro Rodrigues pelo 

companheirismo e ajuda durante a escrita desta dissertação. 

A todos os membros da equipe SIGEduc da sala 8, que sempre me apoiaram, mesmo 

nos momentos mais críticos, são eles:   Ana Eulália, Tyago Tyrony, Deivson Furtado, 

Gilley Santiago, Ruthyelle Lopes, Rafael Oliveira, Allan Castro, Geyson Soares e 

Josiele Queiroz. 

Aos demais membros da equipe SIGEduc. 

As minhas irmãs, Ana Tereza e Luciana Guimarães. 

A todos os meus familiares, especialmente aos Guimas por serem tão presentes e 

compartilharem tantas alegrias diariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

 

O desenvolvimento de software envolve um complexo processo de produção, 

incluindo a gestão das variáveis tempo, custo e pessoal. A evolução da tecnologia e a 

competitividade da indústria tem elevado, cada vez mais, a necessidade por maior 

produtividade, combinada com eficiência e qualidade. Neste cenário, há uma 

tendência crescente do uso de técnicas, padrões e ferramentas que possam tornar o 

desenvolvimento mais rápido e consequentemente mais barato. Além do uso de 

frameworks, ferramentas e padrões de projetos, gerar automaticamente partes do 

código é uma forma de retirar do desenvolvedor o trabalho de codificações 

repetitivas, além de dinamizar e aumentar a produtividade na implementação do 

software.  Esta prática vem evoluindo e se difundindo nos últimos anos, com a sua 

popularização em diversos frameworks de desenvolvimento de aplicações, 

principalmente voltados para desenvolvimento web. Este trabalho apresenta uma 

ferramenta de geração de código chamada FASTSF e o estudo dos impactos obtidos 

na capacidade produtiva dos desenvolvedores. A FASTSF tem por objetivo o 

incremento de produtividade no desenvolvimento de sistemas de informações web, 

concentrando o foco da equipe na codificação de problemas mais complexos.  

Palavras-chave: Produtividade de software, estimativa de software, geração de 

código, fábrica de software, scaffolding. 
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ABSTRACT 

 

The software development implies a complex production process, which involves 

managing the variables of time, cost and personnel. The evolution of technology and 

the competitiveness of industry has raised the need for greater productivity that 

should be combined with efficiency and quality. In this scenario, there is a growing 

tendency to use techniques, standards and tools that can make development faster and 

therefore cheaper. Besides the use of frameworks, tools and design patterns, the 

automatically generation of parts of the code is a means to overcome developers’ 

repetitive coding work and it also increases productivity in software implementation. 

This practice has been evolving and spreading in the last years, with its popularization 

in several frameworks of application development, primarily in the web development 

frameworks. This work discusses the study of effects achieved on the developers' 

productive capacity in the creation and use of a tool called FASTSF, which has the 

objective of both increasing productivity in the development of web information 

systems and keeping the team's focus on coding more complex problems.  

Keywords: Software Productivity, Software Estimating, Code Generation, Software 

Factory, Scaffolding 
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1   INTRODUÇÃO 

 

 A competitividade na indústria vem se tornando cada vez mais forte, pois, 

cada vez mais, é preciso encontrar recursos que garantam incremento na 

produtividade, aliado a eficiência e a qualidade. Na indústria de software não é 

diferente. A produção de software envolve um complexo processo que consume 

recursos de tempo, dinheiro e pessoal, a medida em que os sistemas se tornam mais 

complexos a cada dia. Frente a esse cenário, há uma tendência crescente de 

desenvolvedores de software usarem técnicas, padrões e ferramentas que possam 

tornar este processo mais rápido e consequentemente mais barato (MALCOLN, 

2001). Algumas das maneiras de se obter estes resultados e eliminar os riscos 

inerentes do desenvolvimento rápido é com a utilização de padrões de projetos, uso de 

IDE (Integrated Development Environment), framworks e geração automatizada de 

código, podendo, muitas vezes, estes conceitos serem utilizados em conjunto e 

integrados.   

 

A utilização de padrões de projetos permite que se reutilizem soluções já 

consagradas e testadas. Segundo Gamma et al., (2000) os padrões de projetos são 

descrições de objetos e classes comunicantes que precisam ser personalizadas para 

resolver um problema geral de projeto num contexto particular. Já o uso de IDE 

permite incorporar recursos de produtividade para criação de software em uma 

determinada linguagem. Os framworks prometem agilizar o processo de 

desenvolvimento de aplicações através de um conjunto de classes relacionadas que 

compõe uma série de requisitos não funcionais pré-prontas para uma determinada 

classe de software.  Nesse contexto, Johnson e Foote (1988 apud BOSCH et al., 1999) 

definem frameworks como um projeto abstrato para soluções de uma família de 

problemas relacionados. Mesmo utilizando de maneira eficaz padrões de projeto, IDE 

e framworks, ainda resta ao desenvolvedor, na etapa de escrever o código da 

aplicação, uma série de atividades repetitivas que não exige do desenvolvedor um 

raciocínio técnico mais elaborado, como por exemplo a criação de funcionalidades 

básicas de manutenção de uma entidade da aplicação, as operações de criar, ler, 

atualizar e remover– CRUD, do inglês, Create, Read, Update and Delete.  Essas 
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tarefas básicas consomem um tempo considerável do processo de desenvolvimento de 

software (SOMMERVILLE 2007, p. 281) uma vez que nesta etapa os 

desenvolvedores mapeiam os elementos de projeto para código de linguagem de 

programação e de banco de dados. 

 

Gerar automaticamente partes de códigos com base em modelos é uma forma 

de retirar do desenvolvedor o trabalho de codificações repetitivas, além de dinamizar 

e aumentar a produtividade na implementação do software. Esta prática, conhecida 

como scaffolding1, vem evoluindo e se difundindo nos últimos anos, com a sua 

popularização em diversos frameworks de desenvolvimento de aplicações, 

principalmente para web.  Frameworks como Rub on Rails2, Grails3 e Django for 

Pyton4 tornaram-se muito populares por incorporar essas funcionalidades, muito 

embora, framewlorks largamente difundidos como o Java Server Faces (JSF)5, não 

tragam em seu pacote “nativo” de ferramentas a possibilidade de geração automática 

de código. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA E A MOTIVAÇÃO  

 

A motivação para o desenvolvimento deste estudo sustenta-se na resolução do 

seguinte problema de pesquisa que é inerente ao desenvolvimento de software: Como 

elevar a produtividade nas fábricas de software e no departamento de 

desenvolvimento das corporações aos níveis competitivos exigidos pelo mercado? 

Diante disto, faz-se necessário a adoção de processos e ferramentas que possam 

auxiliar tanto no cumprimento dos prazos quanto na qualidade dos projetos de 

                                                
1 Termo utilizado na área de desenvolvimento de software para descrever o uso de ferramentas de 

geração automática de software. 
2  Framework livre que promete aumentar velocidade e facilidade no desenvolvimento de sites 

orientados a banco de dados (database-driven web sites), uma vez que é possível criar aplicações com 

base em estruturas pré-definidas. 
3 Framework para construção de aplicações para web através da linguagem de programação Groovy 

(uma linguagem dinâmica para a plataforma Java. 
4 Framework gratuito e de código aberto para a criação de aplicações web, escrito em Python. 
5 Framework onde é efetuada a elaboração de interfaces de usuários para sistema web, colocando 

componentes em um formulário e ligando os a objetos Java. 
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software. Logo, é possível inferir que alguns processos e, ou atividades inerentes a 

este trabalho, podem e devem ser automatizados a medida em que se identifique 

repetitividade da atividade e consumo de tempo.  

 

 

A indústria de software vem demonstrando crescente interesse 
pelas fábricas de software, organizações que provêm serviços 
de desenvolvimento de sistemas com alta qualidade, a baixo 
custo e de forma rápida, utilizando um processo de 
desenvolvimento de software bem definido e tecnologia de 
ponta, além de algumas formas de feedback para reconhecer e 
lidar com oportunidades de melhoria do processo. Isto se deve 
a competitividade existente no mercado atual, no qual o 
equilíbrio ideal entre custo e qualidade dita o sucesso dos 
negócios  (MARQUES et al, 1999, p. 9).   

 

 

Ainda segundo Marques et al (1999), o equilíbrio ideal entre custo e qualidade 

dita o sucesso no mundo dos negócios, uma vez que a produtividade passou a ser um 

aspecto fundamental para a sobrevivência de qualquer organização.  

 

Um outro aspecto do problema mencionado fundamenta-se no fato de que 

muitos frameworks e arquiteturas de software amplamente utilizados no 

desenvolvimento de projetos atuais não possuem geração automática de código 

nativa.   Por isso, justificamos desde já que o estudo em tela é um estudo de caso, 

analisado a partir da ESIG Sofware, empresa onde atua profissionalmente este 

pesquisador e, sobretudo por se tratar de uma empresa focada na junção da teoria com 

pratica como uma métrica para o desenvolvimento dos seus projetos.  Soma-se a isso, 

o fato que o framework utilizado na ESIG para desenvolvimento de seus projetos é o 

JSF em conjunto com uma arquitetura própria que determina padrões e fornece um 

conjunto de classes e métodos pré-prontos para agilizar sua produção.  O problema é 

que ao contrário de frameworks como Grails, o JSF não dispõe de uma ferramenta 

nativa para geração de código. 

 

Por fim, um último aspecto do problema de pesquisa, trata da questão 

motivacional em focar os desenvolvedores em problemas mais complexos, livrando-

os dos CRUDs, podendo assim investir mais tempo em atividades complexas que 
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exijam cada vez mais de seu intelecto. Para investigar melhor este fator motivacional 

foi aplicado um questionário entre os desenvolvedores e verificou-se que 55% deles 

se sentem pouco motivados ou desmotivados frente ao desenvolvimento de CRUD.  

Desta forma, a construção de uma ferramenta que favoreça a produtividade faz-se tão 

relevante tanto para a empresa - potencializando seu grau de resposta aos projetos e 

contratos, quanto para seus colaboradores, para que não se sintam subutilizados.  

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver e aplicar uma ferramenta de geração de código denominada 

FASTSF com o objetivo de melhorar o processo de desenvolvimento de software, 

elevando os índices de capacidade produtiva na corporação. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

a) projetar e construir uma ferramenta para geração automatizada de 

implementação funcional de cadastros básicos no ecossistema da tecnologia Java para 

web chamada de FASTSF capaz de adaptar-se aos padrões definidos pela arquitetura 

de produtividade utilizada pela ESIG;   

b) aferir através da aplicação de estudo de caso os impactos causados pelo uso 

desta ferramenta no setor de desenvolvimento da ESIG por meio da verificação dos 

índices de produtividade, observando as seguintes questões de pesquisa: 

• QP1: A ferramenta FASTSF foi capaz de se adaptar a diferentes arquiteturas, 

gerando código funcional? 

• QP2: Qual a curva de aprendizado para configuração da ferramenta em cada 

arquitetura? 

• QP3: De quanto foi a redução no tempo de codificação de operações do tipo 

CRUD com a utilização do FASTSF? 

• QP4: O uso do FASTSF gerou melhorias na qualidade das funcionalidades 

geradas pelo desenvolvedor? 

• QP5: Houve uma melhoria no índice de capacidade produtiva da equipe?  
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 Este trabalho está organizado da seguinte maneira, na introdução (capítulo 1), 

contextualiza-se esta pesquisa e declara-se sua motivação e objetivo, no referencial 

teórico (capítulo 2) abordam-se os conceitos de produtividade de software, 

explorando o estado da arte deste conceito descrevendo algumas das iniciativas 

existentes no mercado, além de aprofundar-se nas técnicas de geração automática de 

código. No capítulo 3 são apresentados o estudo de caso e o procedimento 

metodológico através do qual este trabalho foi desenvolvido, seguido do capítulo 4 

que apresenta a descrição da ferramenta desenvolvida (FASTSF) e aplicada com o 

objetivo de coletar os resultados finais desta pesquisa.  O capítulo 5 contém os 

resultados obtidos e no capítulo 7 são feitas as considerações finais. 
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2   REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo contém o referencial teórico envolvido com o desenvolvimento do 

FASTSF. A seção 2.1 aborda o conceito de produtividade no desenvolvimento de 

software, além de apresentar as principais metodologias para medir tamanho de 

software. Na seção 2.2 abordará o papel dos frameworks de produtividade em seu 

estado da arte descrevendo alguns dos principais frameworks do mercado que 

possuem geração automática de código. A seção 2.3 explora a geração de código feita 

através de plug-ins do Eclipse IDE.  Por fim, a seção 2.4 aborda as técnicas existentes 

de geração automatizada de software.  

 

2.1 PRODUTIVIDADE NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

 

Pressman (2006) afirma que para um projeto ter maior probabilidade de ser bem-

sucedido é necessário aplicar métricas para controlar o desenvolvimento, ter 

estatísticas e comparações, pois não há como ter uma precisão ou controle naquilo 

que não se pode mensurar. A medição, controle e incremento da produtividade no 

âmbito do desenvolvimento de software vem sendo ao longo do tempo fator 

primordial para as corporações. Cada vez mais o mercado torna-se competitivo ao 

ponto de exigir que os engenheiros de software busquem continuamente novas 

ferramentas e metodologias que tornem o desenvolvimento cada vez mais rápido e 

eficaz, Malcolm (2001) explica que existe uma grande tendência em desenvolver 

sistemas utilizando ferramentas e métodos de desenvolvimento rápido. Segundo 

Rezende (2005), o conceito de produtividade vem do latim productivus, que significa 

fértil, rendoso, proveitoso, profícuo. Que é diferente de produção, que é simplesmente 

a quantidade produzida. Pode-se definir produtividade como a relação entre a 

quantidade produzida e o tempo gasto para a produção, já produtividade de software é 

a relação entre tamanho de um software e o tempo gasto para desenvolvê-lo. O 

referido autor, então, conclui que produtividade é a relação entre os resultados obtidos 

e os recursos disponíveis consumidos. Deste modo, conclui-se que um software ou 

sistema teve produtividade satisfatória obtida quando seu resultado (produto) com 

qualidade foi disponibilizado no tempo predefinido, ou antes. 
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As várias definições de produtividade são caminhos paralelos que lavam ao mesmo 

destino que é diminuir custos e aumentar benefícios para o cliente já que tempo e 

quantidade de recursos são variáveis com relação direta no custo de produção. Dentro 

dessa perspectiva, uma grande indagação surge como fator delimitador para se 

determinar a produtividade de um software e essa é a simples questão a ser 

respondida: Qual o tamanho do software? Se para aferir a produtividade necessita-se 

obter a razão entre o tamanho do software e o tempo de seu desenvolvimento, a 

premissa básica será estimar o seu tamanho. 

 

2.1.1 Estimativa de tamanho de software 

 

Segundo Pressman (2006) a mensuração é aplicada no processo de 

desenvolvimento de software ou atributos de um produto com o objetivo de melhorá-

lo de forma continua que utilizando ao longo do projeto auxilia na estimativa, no 

controle de qualidade, na avaliação da produtividade e no controle do projeto. Já 

Barcellos (2010) aduz que a medição de software é considerada uma das atividades 

mais importantes para a gerência e melhoria de processos e produtos, uma vez que ao 

serem coletadas e armazenadas, podem ser analisadas através de métodos e fornecem 

informações importantes para a tomada de decisão, servindo também como subsídios 

para a elaboração de planos mais realistas para os projetos. Podemos então afirmar 

que estimar o tamanho de um software possibilita ao gerente do projeto obter dados 

relevantes para o planejamento execução e medição da produtividade. Otimizando o 

controle de prazos e qualidade. De forma simples, medir implica em coletar dados, 

aplicar métricas e obter resultados passíveis de avaliação. 

Jones (2008) estima que a indústria de software tem aproximadamente 50 (cinquenta) 

tipos diferentes de metodologias de desenvolvimento, e com isso tem quase tantas 

abordagens de métricas e medições. Neste trabalho será descrito a seguir a 

metodologia de análise de pontos de função. 

 

 

 

 



23 

 

 

 

2.1.2 Análise de ponto de função 

 

A análise de pontos de função (APF) é uma técnica para medir o 

desenvolvimento do software do ponto de vista do usuário, pela quantificação das 

vinte e nove funcionalidades a ele oferecidas. A unidade de medida desta técnica é 

Ponto de Função (VAZQUEZ et al., 2010). Segundo Jones (1999), durante muitos 

anos, a indústria de software considerou estimar o tamanho de um sistema como 

sendo um problema difícil e, até mesmo, sem solução. Porém, nos últimos 20 anos, 

muitas técnicas têm sido propostas e a APF tem se destacado por ser utilizada em uma 

quantidade considerável de empresas e institutos no mundo todo. 

 

A técnica da APF surgiu na International Business Machines (IBM) no início 

da década de 1970, como alternativa às métricas baseadas em linhas de código. Na 

época, Allan Albrecht foi encarregado de medir a produtividade de vários projetos de 

software desenvolvidos por uma unidade da IBM. Esses projetos tinham sido 

desenvolvidos em várias linguagens de programação distintas, tornando inviável uma 

análise conjunta de produtividade usando a métrica de linhas de código. Isso motivou 

a busca por uma medida que fosse independente da linguagem de programação 

utilizada, criando então a técnica de APF. Os conceitos desta técnica foram 

introduzidos por Allan J. Albrecth, em uma conferência do Grupo de Usuários IBM 

(GUIDE), em 1979 e foi refinada por Albert em 1984 (MACORATI, 2005). A partir 

de então houve um aumento considerável na sua utilização, o que levou a necessidade 

de definir um padrão para aplicação da técnica. Com este objetivo foi criado em 1986 

o International Function Point Users Group (IFPUG) que passou a ser responsável, 

entre outros, pela elaboração, manutenção e divulgação de um manual de práticas de 

contagem Counting Practices Manual (COM), além de realizar treinamentos e manter 

um programa de certificação para profissionais especializados em aplicar a técnica de 

APF e, Certified Function Point Specialist (CFPS). Essa organização foi originada em 

Toronto e hoje se encontra nos Estados Unidos contendo pouco mais de 3000 

afiliados de vinte países diferentes, em 1990 foi lançada a primeira versão do manual 

de práticas de contagem com o objetivo de padronizar a técnica (VAZQUEZ et al., 

2010). Em abril de 2017, verificou-se que o manual se encontra na versão 4.3.1. 
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 Barcellos (2013) afirma que em 1994 o IFPUG reconheceu a importância do 

apoio da International Organization for Standardization (ISO) para que a APF tivesse 

uma utilização mais expressiva no mercado. Sendo assim, a ISO reconheceu a APF 

como um padrão internacional. A partir de então, estudos foram realizados para a 

elaboração de uma norma que contemplasse a abordagem da APF e chegou-se à 

conclusão de que a utilização de uma técnica específica poderia restringir a aplicação 

da norma. A comunidade ISO, então, baseada nos princípios da APF, publicou a 

Information Technology – Software Measurement – Functional Size Measurement 

(ISO/IEC 14143), onde faz-se referência aos métodos Functional Size Measurement 

(FSM), sem exigir a aplicação de um método específico, mas sendo a APF um dos 

métodos disponíveis. Segundo Macoratti (2005) a APF é a técnica mais usada para 

estimativa de tamanho de software. Em 1998, foi constituído o Brazilian Function 

Point Users Group (BFPUG) o representante do IFPUG no Brasil.  A APF tem como 

objetivo medir o tamanho do projeto de software a partir do ponto de vista do usuário 

do software, levando em conta basicamente as 30 características do sistema do ponto 

de vista da sua fronteira com o usuário independentemente da metodologia de 

desenvolvimento, da plataforma e da tecnologia utilizadas no desenvolvimento da 

aplicação. Ou seja, a APF busca medir o que o software faz, e não como ele foi 

construído (MACORATTI, 2005).  

  

É importante destacar que pontos de função não medem 
diretamente esforço, produtividade ou custo, pois é 
exclusivamente uma medida de tamanho funcional do 
software. Este tamanho em conjunto com outras variáveis é 
que pode ser usado para derivar produtividade, estimar esforço 
e custo (VAZQUEZ et al., 2010, online). 
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2.2 FRAMEWORKS DE PRODUTIVIDADE COM GERAÇÃO DE CÓDIGO 

 

Para Shaw e Garlan (1996), uma arquitetura de software define o que é o 

sistema em termos de componentes computacionais e os relacionamentos entre estes 

componentes. Adicionalmente a arquitetura descreve a estrutura técnica, limitações e 

características dos componentes, bem como as interfaces entre eles. A arquitetura é o 

esqueleto do sistema e, por isso, torna-se o plano de mais alto-nível da construção de 

cada novo sistema (KRAFZIG; BANKE; SLAMA, 2004) pois, ao passo em que se 

aumenta a complexidade e escopo dos softwares, também aumenta a dificuldade em 

organizar e estruturar seus componentes (SORDI; MARINHO; NAGY, 2006). Definir 

quais tecnologias e frameworks utilizar e até mesmo configurá-las para que 

funcionem de maneira integrada é uma tarefa que exige um certo grau de 

complexidade, já que cada framework traz consigo uma série de arquivos de 

configuração e bibliotecas de dependências que muitas vezes podem apresentar 

conflitos ou incompatibilidades entre eles. 

 

Em meio a esta realidade, os desenvolvedores e engenheiros de sistemas são 

desafiados a produzir software complexo e de alta qualidade para suportar a demanda 

explosiva por novos produtos e adaptações em sistemas legado, o que se mostra 

extremamente complicado, forçando o gerente de projetos a implantar novas 

tecnologias, métodos e procedimentos para gerenciar esse ambiente cada vez mais 

desafiador. Muitas vezes estes métodos, procedimentos e tecnologias não são 

integrados, por este motivo os resultados obtidos ficam a baixo das melhorias 

desejadas na produtividade e forçam a tomada de decisões de compensação entre a 

qualidade do software e a eficiência do prazo estabelecido. A maioria destas 

ferramentas, tecnologias e frameworks tinham como uma de suas principais 

finalidades, acelerar e facilitar o trabalho do desenvolvedor mas, não é tarefa fácil 

trabalhar com inúmeros componentes arquiteturais, pois cada componente é projetado 

para resolver uma parte específica da problemática geral envolvida no 

desenvolvimento de software, como por exemplo, existem frameworks que facilitam o 

trabalho na camada de persistência e frameworks que trabalham para implementar o 
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padrão MVC6 no desenvolvimento web, via de regra, estes frameworks precisam estar 

juntos no mesmo projeto funcionando de forma integrada conversando perfeitamente 

entre si e com os demais componentes arquiteturais envolvidos.   

 

É nesse contexto que surgem as iniciativas de produtividade que objetivam 

integrar de forma fácil diversos outros frameworks e ferramentas, além de fornecer 

um shell com comandos que visam gerar de forma automática partes da aplicação 

tirando da responsabilidade dos desenvolvedores a tarefa de codificar infraestrutura e 

focar nos problemas e regras do negócio, nas próximas seções, serão abordados os 3 

principais frameworks que fornecem uma arquitetura pré-configurada além de prover 

uma ferramenta de geração de código automatizada.  

 

2.2.1 Ruby On Rails 

 

Ruby on Rails é um popular framwork para desenvolvimento web baseado na 

linguagem Ruby que fornece uma arquitetura MVC juntamente com diversas 

ferramentas auxiliares para projetar aplicações web complexas com o mínimo de 

código e com o mínimo de complexidade exposta e se popularizou por trazer 

nativamente uma ferramenta que possibilita criar trechos da aplicação de forma 

automatizada através de uma técnica chamada de Scaffolding. (WORTH, 2012, 

tradução nossa) 

 

Ruby on Rails é um framework que facilita o 
desenvolvimento, implantação e manutenção de aplicações 
web. Durante os meses que se seguiram ao lançamento de sua 
versão inicial, o Rails deixou de ser um brinquedo 
desconhecido para ser um fenômeno mundial. Mais 
importante, tornou-se a principal escolha para a 
implementação de várias aplicações web 2.0 7 . (RUBY; 
THOMAS; HANSSO, 2013, p. 11 – tradução nossa) 

. 

 
                                                
6 Model-view-controller (MVC), em português modelo-visão-controlador, é um padrão de arquitetura 

de que separa a representação da informação da interação do usuário com ele. 
7 O termo Web 2.0 é utilizado para descrever a segunda geração da World Wide Web --tendência que 

reforça o conceito de troca de informações e colaboração dos internautas com sites e serviços virtuais. 
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Os autores Ruby, Thomas e Hansso (2013) complementam explicando que 

aplicações Rails são escritas em Ruby, uma moderna linguagem de script orientada a 

objetos e foca na facilidade para o desenvolvedor, levando o uso do Ruby ao limite de 

seu potencial, porém o uso de Rails impõe uma arquitetura MVC pré-determinada 

pelo framwork e tem a capacidade de gerar scaffold para a aplicação, que são códigos 

estruturais e funcionais gerados automaticamente a partir de modelos. Para expressar 

a quantidade de informações que podem ser representadas em poucas linhas de 

código, a figura 1 exibe exemplo de uma classe de modelo escrita em Ruby on Rails. 

 

 

Figura 1- Exemplo de classe de modelo escrita em Ruby on Grails 

 
Fonte: (RUBY et al., 2013, p. 12). 

 

 

Há dois outros fundamentos filosóficos por trás do código Rails que o mantém 

curto e legível, o DRY e o Convention over Configuration (CoC).  

 

DRY é a sigla em inglês para Don't Repeat Yourself. Cada 
trecho de conhecimento em um sistema deve ser escrito em 
um só lugar. Há muita pouca duplicação de código em uma 
aplicação Rails. Você escreve o que precisa ser escrito em um 
só local que na maioria das vezes é o local proposto pelas 
convenções da arquitetura (RUBY; THOMAS; HANSSO, 
2013, p. 12 – tradução nossa) 

 

O conceito Convention over Configuration nos traz o benefício de poder 

escrever muito menos código para implementar uma determinada funcionalidade em 

nossa aplicação, desde que respeitemos alguns padrões de nome e localização de 

arquivos, nome de classes e métodos, entre outras regras simples e fáceis de serem 

memorizadas e seguidas. 
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 Em termos práticos, levando em consideração que seja necessário a criação de 

uma aplicação para manter um cadastro de produtos, deve-se criar uma tabela de 

banco de dados, uma classe de modelo que permita que a aplicação manipule os dados 

dessa tabela, uma série de artefatos de visualização e um controlador para orquestrar 

as requisições entre as demais camadas. O Rails permite que todos estes artefatos 

sejam criados automaticamente com um comando que ordena o Rails a gerar o que é 

conhecido como o scaffold de um determinado modelo  (RUBY; THOMAS; 

HANSSO, 2013, p. 62 – tradução nossa). 

 

 A ideia de código scaffold não é recente, em 1968, Knuth já afirmava que um 

conceito muito comum no desenvolvimento de sistemas era o uso de código, dados ou 

programas inteiros com a finalidade de debug ou rastreamento, mas nunca pretendiam 

ser a versão final e a esta técnica se dava o nome de scaffolding. Em analogia ao 

conceito de Knuth, o código gerado automaticamente pelo Rails, destina-se a ser uma 

versão funcional que pode ter a finalidade tanto de ser um protótipo utilizável para 

rastreamento de requisitos ou mesmo para uma versão intermediária que pode ir para 

produção após pequenos ajustes referentes aos rótulos e mensagens exibidas na visão 

e a adição de regras de negócio, pode-se considerar uma evolução desta técnica, pois 

o código scaffold do Rails geralmente fará parte da versão final da aplicação. 

 

 Retomando-se o exemplo já citado, para que seja criada a aplicação de 

manutenção de um cadastro de produtos, utiliza-se o comando rails gennerate 

scaffold seguido da estrutura do modelo desejado para a entidade Produto conforme 

exemplificado na figura a seguir.   

  

Figura 2 - Exemplo de comando para gerar o scafold a partir do Grails 

 
Fonte: (RUBY et al., 2013, p. 61). 
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Após a execução do comando no shell, o Rails nos mostra na saída do console 

do shell o log das ações disparadas com a finalidade da criação dos artefatos contendo 

o código gerado. A seguir, está a descrição dos principais artefatos gerados seguida do 

log completo que está representado na figura 3 onde podemos observar todos os 

artefatos gerados: 

 

• db/migrate/2012113000000001_crate_products.rb: Arquivo de 

migração da tabela product para o banco de dados. 

• app/models/product.rb: Arquivo de modelo contando a classe Product. 

• app/controllers/products_controller.rb: Arquivo contend a classe de 

controle. 

• app/views/products create app/views/products/index.html.erb Arquivo 

de visão contendo a tela inicial da funcionalidade de manutenção de 

produtos. 

• app/views/products/edit.html.erb: Arquivo de visão contendo o 

formulário de edição de um produto já existente. 

• app/views/products/show.html.erb:  Arquivo de visão contendo a 

exibição dos dados de um produto. 

• app/views/products/new.html.erb: Arquivo de visão contendo o 

formulário de criação de um novo produto. 

• app/views/products/_form.html.erb: Arquivo e visão com a codificação 

do formulário de produtos utilizados no arquivo de edição e criação de 

um produto. 

• test/controllers/products_controller_test.rb: Arquivo contendo os 

testes unitários da classe de controle de produto. 
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Figura 3 - Log de saída do comando rails generate scaffold 

 
Fonte: (RUBY et al., 2013, p. 63). 

 

2.2.2 Grails  

 

Grails é a próxima geração de framework para desenvolvimento web em Java 

que gera ganhos de produtividade para o desenvolvedor através da confluência com 

uma linguagem dinâmica, da filosofia da convenção sobre configuração, de 

ferramenta de suporte poderosamente pragmáticas e uma perspectiva ágil desenhada a 

partir dos melhores paradigmas emergentes de desenvolvimento web. Grails aproveita 

ao máximo o Groovy 8 como linguagem dinâmica subjacente. O Grails foi construído 

em Spring, Hibernante9e outras bibliotecas já bastante populares e amplamente 

usadas pelos desenvolvedores Java EE (SMITH e LEDEBROOK, 2014, Pg. 4 – 

tradução nossa). 

 

Com o Grails é possível criar um objeto do tipo Livro, por exemplo e realizar 

consultas através de métodos dinâmicos, tais como Book.findByTitle("Grails in 
                                                
8 Groovy é uma linguagem dinâmica baseada na máquina virtual Java, totalmente integrada com o 

Java. 
9 Hibernate é um framwork para realizar o mapeamento objeto relacional (ORM) escrito em Java. 
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Action") ou Book.findAllBy-DatePublishedGreaterThanAndTitleLike(myDate, 

"Grails") mesmo que nenhum desses métodos existam de fato no objeto book e assim 

como Rails, o Grails traz consigo uma potente  ferramenta para gerar código scaffold. 

Pode-se criar uma classe de modelo e suas operações de CRUD e consultas 

manualmente, mas o scaffolding permite a criação, edição e remoção de instancias 

desse modelo sem a necessidade de trabalhar diretamente com as classes de domínio. 

Estes passos iniciais requerem um comando Grails simples (createscaffold-

controller) (SMITH e LEDEBROOK, 2014, Pg. 92 – tradução nossa).  

 

Para gerar o scaffold dinamicamente, por convenção, sem a necessidade de 

exportar os artefatos para o sistema de arquivos do projeto, deve-se criar a classe 

modelo, conforme o exemplo da figura 4 para então criar o controller contendo o 

comando que ativa o scaffolding dinâmico (figura 5), isto fará com que com a 

aplicação já disponibilizada no servidor, ao acessar a url 

http://enderco_servidor/nome_da_classe o Grails irá gerar dinamicamente todas as 

telas necessárias para a manutenção dos registros modelo em questão, ou seja, todas 

as operações CRUD serão disponibilizadas dinamicamente em tempo de execução 

mesmo sem a existência prévia dos artefatos, nesta metodologia, mensagens e labels 

da visão podem ser alteradas através de um arquivo de propriedades. 

 

 

Figura 4 - Classe de modelo do Grails 

 
Fonte: (SMITH e LEDEBROOK, 2014, Pg. 68) 
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Figura 5 – Controller ativando o scaffold por convenção do Grails. 

 
Fonte: (SMITH e LEDEBROOK, 2014, Pg. 68) 

 

 O Grails também permite o scaffolding estático, onde os controladores e 

visões são gerados através de linha de comando e os artefatos são salvos no sistema 

de arquivo da aplicação. Se desejar gerar apenas o controller para a classe User o 

comando será grails generate-controller User e grails generate-views User para gerar 

apenas os artefatos da visão, sendo que para gerar todos os artefatos ao mesmo tempo, 

usa-se o comando grails generate-all User. Os artefatos exportados podem sofre 

alterações pelo desenvolvedor com finalidade de promover o refinamento e adição de 

regras de negócio às operações (GRAILS, 2107, online). 

 

 

 

2.2.3 Spring Roo 

 

O Spring Roo é uma ferramenta de produtividade para o desenvolvimento de 

aplicações coorporativas em que, através de um shell, comandos específicos podem 

ser executados para criar aplicações web com alta qualidade. A importância desse 

projeto reside em sua capacidade de não apenas gerar a estrutura estática de um 

aplicativo, mas também o suporte abrangente as funcionalidades do Spring 

Framwork10 (JUAN at All, 2011).  

 

Ainda segundo Juan, a principal vantagem do Spring Roo é a capacidade de 

gerar artefatos de código e de testes de um mesmo modelo de domínio. Além disso, a 

aplicação é gerada automaticamente baseada em um conjunto de padrões arquiteturais 

e boas práticas, a fim de favorecer a capacidade de manutenção do sistema.  
                                                
10 O Spring é um framework open source para a plataforma Java não intrusivo, baseado nos padrões de 

projeto inversão de controle (IoC) e injeção de dependência. 
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Para (RIMPLE e PENCHIKALA, 2012, tradução nossa), desenvolver 

aplicações em Java pode ser uma tarefa difícil nos dias de hoje, há muitas coisas a 

considerar, tais como: criação scripts, gerenciamento de dependências, padrões 

arquiteturais, estratégias de mapeamento de banco de dados e muito mais. No 

desenvolvimento tradicional em Java, os arquitetos e desenvolvedores de software 

reúnem uma série de tecnologias de código aberto e plataformas baseadas em padrões 

como JDBC, Servlet API, JSP e EJB usando uma ferramenta de construção como 

Maven ou Ant. De forma amais avançada os desenvolvedores utilizam frameworks 

como JSF ou Spring, recursos de uma IDE e padrões arquiteturais com vistas a tornar 

o código mais eficiente, mas a maioria do trabalho envolve muita codificação, 

configuração e trabalho de design. 

 

Rimple e Penchikala ainda afirmam que linguagens dinâmicas como Ruby on 

Rails ou Grails trazem consigo um shell onde através de comandos pode-se obter em 

15 minutos uma aplicação web básica com banco de dados, validações e algumas 

lógicas primárias de negócio e de navegação. Ao contrário de protótipos em Java. 

Este aplicativo básico geralmente é o início do produto final, ao passo que 

desenvolvedores Java precisam escrever um número considerável de linhas de código 

manualmente para chegar a este mesmo resultado. 

 

Neste cenário, surge o Spring Roo, uma ferramenta que age como um 

especialista no Spring Framework e Java EE configurando e gerenciando uma 

aplicação Spring, escondendo o código repetitivo, gerenciando o processo de 

compilação ajudando o desenvolvedor a se concentrar nas regras e problemas do 

negócio. De maneira simples, pode-se exemplificar as facilidades que o Spring Roo 

fornece da seguinte forma: 

• Quando se pede ao Roo para configurar a camada de persistência ele 

automaticamente adiciona e configura no seu projeto o JPA o 

Hibernate, o gerenciamento de transações e uma fonte de dados. 

• Quando se pede ao Roo a estrutura web MVC ele implementa o Spring 

MVC e pré-cria uma estrutura web completa com modelos de layout, 



34 

 

 

 

internacionalização, temas, navegação de menus e validação do lado 

do cliente. 

• Quando é necessário enviar e receber mensagens JMS, um único 

comando no Roo configura os listeners JMS ou modelos para começar 

a trabalhar imediatamente codificando o Bean de envio ou 

recebimento. 

 

2.5.4 Comparativo entre Ruby on Rails, Grails e Spring Roo 

 

Com base nas informações descritas nas seções 2.5.1, 2.5.2 e 2.5.3 é possível 

concluir que o Ruby on Rrails realmente trouxe ferramentas que podem trazer ganhos 

reais na facilidade e consequentemente na produtividade do desenvolvimento de 

aplicações web. De fato, é uma poderosa tecnologia que responde bem ao que se 

propõe com um pioneirismo que se confirma se consideramos que segundo os sites 

oficiais das ferramentas em estudo, o lançamento para o público do Ruby on Rails 

data de 2003 e os demais Grails e Roo foram lançados em 2005 e 2010 

respectivamente demonstrando que ambos, Grails e Roo, derivam do pioneirismo do 

Ruby on Rails, inclusive o Grails foi lançado com o nome original de Groovy on 

Grails uma clara evidência desta inspiração, além do que, é praticamente idêntico ao 

Grails no tocante as funcionalidades e facilidades disponibilizadas para o 

desenvolvedor. A intenção motriz do Grails foi trazer as inovações implantadas pelo 

Rails para Ruby para a plataforma Java através da linguagem dinâmica Groovy.   Já o 

Spring Roo, tem como foco principal trazer estas inovações para a plataforma Java EE 

tradicional, fornecendo facilidades na criação e no gerenciamento de configurações e 

códigos estruturais, que são muito comuns e trabalhosos no desenvolvimento de 

aplicações Java EE tradicionais.  

 

Muito embora o que pode ser uma vantagem em uma primeira análise, o fato o 

de todas elas impor uma arquitetura pré-determinada, pode ser encarado como uma 

desvantagem, a medida em que as aplicações necessitem da adição de componentes 

de terceiros, esta integração pode não ser trivial e por muitas vezes custosa pelo fato 

de pouco se poder alterar de sua arquitetura original, esta característica é amenizada 

no Spring Roo que fornece meios de adição de novos componentes arquiteturais, 
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porém seu código gerado é destinado sempre em uma arquitetura baseada em Spring 

MVC o que desmotiva seu uso em aplicações que não usem esta tecnologia. 

  

 Para fins práticos foi criado um quadro comparativo onde se verificou que, no 

que tange a geração automática de código, não é possível encontrar facilmente 

diferenciais entre as tecnologias analisadas, todas elas trazendo praticamente as 

mesmas funcionalidades, cada uma focando em sua linguagem ou tecnologia 

específica, sendo impossível gerar código para outra tecnologia, que não seja a sua 

nativa:  

 

Tabela 1 - Quadro comparativo de frameworks que disponibilizam geração 

automática de código. 

 Ruby on Rails Grails Spring Roo FastSF 

Permite gerar 

aplicações de exemplo 
NÃO NÃO SIM SIM 

Permite adicionar novos 

componentes à 

aplicação, como 

camada de persistência, 

configurações para uso 

de JMS, etc. 

SIM SIM SIM SIM 

Possui geração de 

CRUD a partir de uma 

classe de domínio 

SIM SIM SIM SIM 

Permite geração de 

CRUD através de 

engenharia reversa de 

um banco de dados. 

NÃO NÃO NÃO SIM 

Gera código para 

diversas linguagens, 

frameworks e 

arquiteturas. 

NÃO NÃO NÃO SIM 
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Permite a customização 

dos templates. 
SIM SIM SIM 

 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2017) 
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2.3 GERAÇÃO DE CÓDIGO COM O ECLIPSE IDE 

 

Segundo Oliveira (2012), um ambiente integrado de desenvolvimento do 

inglês Integrated Development Environment (IDE) é uma ferramenta que incorpora 

muitos recursos necessários para criar software em uma determinada linguagem. As 

principais características oferecidas por um IDE são editor de código fonte, ambiente 

de execução, ambiente de depuração, gerenciamento de projetos, entre outros que 

variam de IDE para IDE. O Eclipse é atualmente a IDE mais utilizada, principalmente 

por desenvolvedores Java. A seguir, este referencial abordará as principais 

características desta ferramenta. 

 

O Eclipse é bastante utilizado, por ser de fácil uso e também 
por ser software livre. Sua tecnologia baseada em plug-ins 
fornece um grande suporte aos programadores para realizar 
diferentes projetos de formas diversas  (FARIA, et al. 2010, 
online). 

 

 O Eclipse é uma plataforma de desenvolvimento de software livre extensível, 

baseada em Java. Por si só, é simplesmente uma estrutura e um conjunto de serviços 

para desenvolvimento de aplicativos de componentes de plug-in. Felizmente, o 

Eclipse vem com um conjunto padrão de plug-ins, incluindo as amplamente 

conhecidas Ferramentas de Desenvolvimento Java (JDT), (ANISZCZYK; 

GALLARDO, 2017). O Eclipse IDE é um dos mais famosos e difundidos Ambientes 

Integrados de Desenvolvimento e isso pode ser atribuído a sua grande flexibilidade 

conseguida através dos milhares de plug-ins disponíveis, muitos de forma gratuita. 

Outro fator atribuído ao sucesso da IDE é a utilização do The Standard Widget Toolkit 

(SWT) como biblioteca gráfica. Faria et al. (2010) explica que o Eclipse é um 

Integrated Development Environment (IDE) que foi desenvolvido pela empresa 

americana IBM, em novembro de 2001. A empresa investiu cerca de 40 milhões de 

dólares para o desenvolvimento de um IDE de código aberto (open source) e de 

grande usabilidade. Ao longo do tempo, o Eclipse tornou-se uns dos IDEs mais 

utilizados no mundo. 

 

A quantidade impressionante de plug-ins existentes para eclipse se dá pela 

existência do Plug-in Development Environment (PDE), que é de interesse 
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principalmente daqueles que desejam estender o Eclipse, visto que ele permite 

desenvolver ferramentas que se integram perfeitamente ao ambiente do Eclipse. 

Como tudo no Eclipse é plug-in, todos os desenvolvedores de ferramentas têm um 

campo de ação nivelado para oferecer extensões ao Eclipse e fornecer um IDE 

unificado e consistente aos usuários, (ANISZCZYK; GALLARDO, 2017). Eclipse 

fornece IDEs e plataformas para praticamente todas as linguagens e arquiteturas, 

Eclipse é famoso pela IDE para Java, porém as IDEs para C / C++ e PHP também são 

bastante eficientes e são construídas em plataformas extensíveis para gerar IDEs  

descktop, web e na nuvem. Pode-se facilmente combinar suporte a linguagens e outros 

recursos em qualquer um de seus pacotes padrões. Através do EclipseMarketPlace, 

loja onde se pode adquirir extensões e plug-ins, as possibilidades de customizações 

são praticamente ilimitadas, (ECLIPSE, 2017). 

 

 

 

Figura 6 - Exemplo da plataforma Eclipse 

 
Fonte: (ECLIPSE, 2017, online). 

 

 Em 2001 o Eclipse iniciou o seu desenvolvimento, de lá para cá a IDE evoluiu 

consideravelmente e lançou diversas verões, sempre no mês de junho, sua primeira 

versão foi a 3.0 e a partir da 3.2 geralmente suas versões são batizadas com nomes 
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relacionados a lua, atualmente está na versão 4.6 (Neon) com lançamento da versão 

Oxygen previsto para 28 de junho de 2017. 

 

Tabela 2 - Lista de versões do Eclipse 

3.0 N/A 2004 

3.1 N/A 2005 

3.2 Calisto 2006 

3.3 Europa 2007 

3.4 Ganymede 2008 

3.5 Galileo 2009 

3.6 Helios 2010 

3.7 Indigo 2011 

3.8 e 4.2 Juno 2012 

4.3 Kelper 2013 

4.4 Luna 2014 

4.5 Mars 2015 

4.6 Neon 2016 

- Oxygen 2017 

Fonte: (ECLIPSE, 2017, online). 
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2.3.1 Arquitetura de plug-ins do Eclipse 

 

Figura 7 - Representação da arquitetura básica de plug-ins, utilizada pelo Eclipse, 

controlada por um micro kernel, ou seja, um único núcleo. 

 
Fonte: (Faria et al, 2010, online) 

 

Conforme o entendimento de Faria et al (2010) , na figura 7, acima são 

mostrados os pacotes utilizados pelo IDE, tais como: o Software Development Kit 

(SDK), o Java Development Toolin (JDT) e a relação existente entre cada 

componente da plataforma.  

 

Cabe expor que, os componentes genéricos do Eclipse, mostrados na figura 

acima, ainda segundo Faria, são:  

a) o Workspace, que é gerenciador de diretórios e arquivos e abrange os 

projetos do usuário; os The Standard Widget Toolkit (SWT)  e as  JFace que são 

gerenciadores de interface com os usuários;  

b) os WorkBench, que funcionam como suporte e recursos de interface gráfica;  

c) o Team interpreta Workspace para controlar versões e histórico dos 

recursos;  

d) o Debug, que dá suporte a depuração de programas;  

e) o Help, que é o recurso de suporte aos usuários e finalmente, o Update é o 

gerenciador das atualizações.  
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Externo a esses componentes, estão as ferramentas Java, destacadas na figura 

7 pela cor amarela, e descreve: 

a) o funcionamento do pacote JDT, que é um suporte a projetos Java;  

b) o Plug-in, que é uma ferramenta Development Environment (PDE), que dá 

suporte a plug-ins em Java;  

c) JST, que amplia o suporte voltado para desenvolvimento de web;   

d) o Hyades, que é suporte para testes, entre outros componentes para Java.  

 

Na cor roxa, estão as ferramentas que não exigem Java, tais com:  

a) Web Standard Tools (WST), dá suporte para desenvolvimento voltado para 

web e o C/C++ development tools (CDT), que dá suporte a projetos C/C++.  

Destacados pela cor verde estão os frameworks, tais como:  

a) Eclipse Modeling Framework (EMF), que facilita a construção de geradores de 

código;   

b) Graphical Editor FrameWork (GEF), que facilita a construção de editores 

visuais a partir de um modelo de dados e UML2, que dá suporte à linguagem 

de modelagem Unified Modeling Language (UML).  

 

Desse modo é possível perceber na cor laranja da figura que se destaca o 

ambiente operacional e, na cor azul as distribuições do SDK, que é o kit de 

desenvolvimento de software. 

 

 

2.3.2 Geração de código com Eclipse através de plug-ins 

  

 Uma das maneiras para se ganhar tempo em desenvolvimento de software é 

buscando gerar partes do código do sistema de maneira automatizada. Existe uma 

gama de plug-ins para Eclipse que são iniciativas de geração automatizada de código, 

tais como Akrogen e JEE Spider. O projeto JET destaca-se por propor uma geração de 

código baseada em modelo. 

 

JET é tipicamente usado na implementação de um "gerador de código". Um 

gerador de código é um componente importante do Model Driven Development 
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(MDD). O objetivo do MDD é descrever um sistema de software usando modelos 

abstratos (como modelos EMF / ECORE ou modelos UML) e depois refinar e 

transformar esses modelos em código. Embora seja possível criar modelos abstratos, e 

transformá-los manualmente em código, o verdadeiro poder do MDD vem da 

automatização deste processo. Essas transformações aceleram o processo MDD e 

resultam em melhor qualidade de código. As transformações podem capturar as 

"melhores práticas" de especialistas e podem garantir que um projeto empregue 

consistentemente essas práticas, (ECLIPSE, 2017). 

 

Outra iniciativa de geração de código baseada em eclipse é o Rational 

Software Architect (RSA) da IBM. Com RSA é possível unir modelagem + code clear 

de maneira bem simples. O desenvolvedor não gasta tempo modelando e depois 

codificando. A própria ferramenta oferece esse suporte ao desenvolvedor, arquiteto 

etc. Um ponto que não podemos deixar de fora é que a IDE não gera nada além do 

código natural da linguagem. É uma boa opção para não ficar desperdiçando tempo 

escrevendo códigos básicos e focar na camada de negócio. O RSA tem como base a 

IDE Eclipse, (LOPES, 2017, online). 

 

Figura 8 - Exemplo de modelo no RSA 

 

Fonte: (LOPES, 2017, online). 

 



43 

 

 

 

Figura 9 - Exemplo de código gerado a partir do modelo no RSA 

 

Fonte: (LOPES, 2017, online). 
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2.4 TÉCNICAS DE GERAÇÃO DE CÓDIGO 

 

 A geração automática de código vem ganhando cada vez mais importância nos 

últimos anos, pois converge para minimizar o problema do retrabalho e adicionar 

qualidade ao desenvolvimento do software através de uma arquitetura de software 

pré-definida, do paradigma de convenção sobre configuração, padronizações e boas 

práticas de programação e com o constante aumento da complexidade das tecnologias 

de desenvolvimento, tais como JAVA 2 Enterprise Edition (J2EE) e Microsoft .NET o 

uso de ferramentas que possam auxiliar no desenvolvimento de software se torna cada 

vez mais importante.  

 

A geração automática de código é basicamente um software que gera outros 

programas (HERRIGTON, 2003). As principais técnicas existentes para geração de 

código são:  a) wizard – Que gera código a partir de uma interface gráfica, geralmente 

também é chamada de ferramenta CASE, o principal objetivo desta técnica é fornecer 

recursos como formulários para que através que destes recursos um usuário leigo, ou 

de pouco conhecimento em programação possa gerar sua aplicação, esta técnica se 

mostra limitada por gerar códigos inflexíveis com baixa manutenabilidade;  b) 

geração de Código Baseada em Modelo – Esta técnica visa gerar código para uma 

aplicação a partir de digramas de linguagens de modelagem de software, a mais 

comum dela é a UML 11 . Esta abordagem exige do programador um elevado 

conhecimento nas linguagens de marcação, onde se determina alguns conceitos da 

aplicação utilizando-se de pseudocódigos; c) geração de Código Baseado em 

templates – Gera código bem mais flexível e adaptável. Consiste em usar um ou mais 

arquivos de templates que são textos corridos que determinam trechos de código que 

serão utilizados para gerar o código final da aplicação, estes templates serão 

interpretados e através de meta dados da aplicação quem podem ser extraídos de 

fontes em vários formatos diferente como XML, uma classe de domínio e até mesmo 

uma conexão a uma base de dados física preexistente, neste contexto, utiliza-se 

técnicas de engenharia reversa. 

 
                                                
11 Unified Modeling Language - UML é uma linguagem que define uma série de artefatos para projetar 

e documentar sistemas. 
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Pode-se gerar código utilizando-se de duas ou mais técnicas introduzidas 

acima de forma combinada, neste caso podemos dizer que estaremos utilizando uma 

técnica mista de geração de código. 

 

2.4.1 Geração de código wizard  

 

 Comumente atrelada a alguma IDE, esta técnica de geração de código é 

disponibilizada de forma nativa, ou seja, já vem incorporada a uma IDE ou em forma 

de plugin – um programa extra que pode ser acoplado a IDE e disponibilizar as 

funcionalidades para o usuário através da sua interface gráfica. A IDE disponibiliza 

formulários e funcionalidades que, através dos quais, o usuário tem a possibilidade de 

gerar códigos para sua aplicação. Com vistas ao melhor entendimento desta técnica, 

será apresentado o exemplo de geração de código utilizando o wizard disponível na 

IDE NetBeans 8.1 onde é criado uma tela de passo a passo para o usuário através do 

assistente de geração de código do NetBeans. Para iniciar este processo de geração de 

código é necessário criar um Module Project e em seguida configurar a infraestrutura 

do assistente sendo o Module Project a estrutura de um módulo de um projeto do 

NetBeans, após sua criação é gerado a estrutura básica de fontes do módulo com 

alguns arquivos padrão requeridos e a infraestrutura do assistente é o próximo passo 

que consiste em definir os stubs dos wizard para o módulo, A tradução literal da 

palavra stub é toco – ponta – raiz e são informações básicas para a exportação do 

código de infraestrutura da aplicação. A criação e configuração da infraestrutura do 

assistente é exemplificado na figura a seguir, seguido do detalhamento de cada 

elemento que precisa ser configurado: 
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Figura 10 - Definindo a infraestrutura do assistente. 

 

Fonte: (NETBEANS, 2016, online) 

 

a) resistration type: Determina onde será gerado o wizard, no modo 

personalizado (Custom) será gerada uma nova Classe de Ação que pode ser 

executada para inicializar o wizard. No modo New File, o wizard será 

registrado no arquivo Leyer.xml do Módulo.  

b) wizard step sequence:  Determina se durante a execução do wizard o usuário 

poderá ou não ignorar passos. O modo Static faz com que a execução seja 

linear, sem a possibilidade de ignorar passos, já o modo Dynamic prever esta 

possibilidade através de uma classe de interação personalizada. 

c) number of wizard panels: Determina a quantidade de painéis serão gerados 

para cada passo do wizard, neste caso serão gerados dois – Um controlador, 

onde o desenvolvedor poderá posteriormente adicionar a lógica e uma visão, 

onde serão adicionados os componentes de interface com o usuário.  
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O Próximo passo é definir o prefixo das classes que serão geradas e em que locais 

elas serão salvas 

 

 

Figura 11 - Definindo prefixos e locais de salvamento. 

 

Fonte: (NETBEANS, 2016, online) 

 

Após finalizar esta etapa será gerado a seguinte estrutura que pode ser 

visualizada através da janela do projeto, conforme se pode observar na próxima 

figura:  
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Figura 12 - Classes geradas. 

 

 

Fonte: (NETBEANS, 2016, online) 

 

 

d) Registrar a classe de ação: percebe-se que que foi gerado um número 

considerável de código sem que o programador necessita-se escrever uma 

linha ao menos. Tudo que foi feito até agora foi preencher informações em 

formulários, no entanto, existe a necessidade de promover alterações na classe 

DemoWizardAction.java que foi gerada pelo assistente do NetBeans. 
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Figura 13 - DemoWizardAction.java 

Fonte: (NETBEANS, 2016, online) 

 

Percebe-se que no topo da classe existe um trecho de código com anotações 

comentadas, pode-se remover os comentários e alterar os valores das anotações para 

as informações desejadas na anotação ActionReference indica-se a localização da 

funcionalidade no menu da aplicação e sua posição, exemplo: 
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Na linha 39 do mesmo arquivo, pode-se personalizar o título da aplicação 

alterando a propriedade title do objeto wiz que é do tipo WIzardDeccriptior, exemplo: 

e) desenhar o conteúdo do assistente: Nesta seção, adiciona-se os elementos gráficos 

que irão compor cada passo do Assistente. Para este exemplo será simulado a criação 

de uma aplicação de catálogo musical.  

Abre-se o arquivo DemoVisualPanel1.java e o DemoVisualPanal2.java e adiciona-se 

os componentes GUI necessários. 

 

Figura 14 - DemoVisualPanel1.java 

 
Fonte: (NETBEANS, 2016, online). 

 

 

 

Figura 15 - DemoVisualPanel2.java 

 
Fonte: (NETBEANS, 2016, online). 
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Ao rodar a aplicação teremos o seguinte resultado: 

 

Figura 16 - Resultado da aplicação gerada. 

 
Fonte: (NETBEANS, 2016, online). 

 

 

Este exemplo demonstrou o uso da técnica de geração de código Wizard, para 

gerar o código de infraestrutura de uma aplicação, a partir deste ponto o programador 

autuará na implementação de validações dos campos de entrada, regras de negócio e 

persistência de dados.  

 

2.4.2 Geração de código a partir do modelo 

 

 Uma outra técnica usada para gerar código é fazer isso a partir de sua 

especificação. Atualmente UML é a forma mais utilizada para especificar projetos de 

software. Abordaremos especificamente a geração de código a partir de um diagrama 

de classes 
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2.4.2.2 Geração de Código a Partir do Diagrama de Classes 

 

Na técnica de geração de código a partir de um modelo é possível por exemplo, gerar 

código JAVA que representam as classes da aplicação a partir de diagrama de classes.   

Existem diversas ferramentas que são capazes de gerar código a partir de um 

diagrama de classes. Os códigos podem ser gerados em diversas linguagens, o 

exemplo a seguir mostra a criação de código em C# a partir de um diagrama de 

classes com auxílio do comando “gerar código“ do Visual Studio IDE. 

 

 

Figura 17 - Arquivos de classe gerados a partir de diagrama. 

 

 
 

Fonte: (MICROSOFT, 2016, online) 

 

 

O comando gerar código é especialmente adequado para gerar código a partir 

de elementos que foram selecionados pelo usuário no diagrama de classes a figura a 

cima mostra dois arquivos de classe que foram gerados a partir de duas classes UML. 
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2.4.3 Geração de código a partir de templates 

 

 Nos últimos tempos, geradores de código baseados em templates vem 

ganhando espaço entre o elenco dos frameworks presentes em ambientes de 

desenvolvimento de software como sendo uma ótima opção para gerar código de 

funcionalidades da aplicação, seja esta funcionalidade gerada por completo, ou de 

maneira parcial. Ferramentas, tais como Velocity do Apache Jakatra Project, 

Transformica (do Hammurapi Group) ou CodeFSW da Unitchec Tecnologia da 

Informação, a depender da forma de como sejam utilizadas podem viabilizar geração 

de código de diversas camadas da aplicação, a partir de templates e alguns parâmetros 

de entrada.  Segundo Rausch (2011, online), pode-se definir, que “um gerador de 

código baseado em templates de código onde os parâmetros de entrada são 

especificações formais de software em XML para gerar código Java como produto 

final”.  

 

Figura 18 - Arquitetura básica de gerador de código baseado em templates. 

 
Fonte: (RAUSCH, 2011, online) 

 

 É possível gerar múltiplos arquivos a partir de apenas uma especificação de 

entrada. Através do gerador, são demandados aos sub geradores a responsabilidade de 

lidar com qualquer quantidade de componentes e interfaces geradas, sejam elas 

grandes ou pequenas (RAUSCH, 2011). A arquitetura de geração de código proposta 

por Rausch (2011) possibilita a geração de mais de um artefato a partir de uma única 

especificação, isto possibilita a criação de código para aplicações que possuam 

padrões arquiteturais multicamadas tais como o MVC, sendo possível por exemplo, a 
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partir da especificação de uma entidade do sistema, gerar um artefato para o modelo 

da entidade, o artefato de visão (interface gráfica) e o controlador, que é o artefato 

responsável pelo processamento das informações que transitam entre  modelo e a 

visão.  
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3 ESTUDO DE CASO  

 

Com o objetivo de aferir o impacto causado nos índices de capacidade produtiva 

dos desenvolvedores com a implantação de uma ferramenta de geração de código, 

atestando assim a viabilidade da adoção real da ferramenta, este capítulo apresenta o 

estudo de caso feito junto a empresa ESIG Software e Consultoria, cuja principal 

atividade é o desenvolvimento de software, sejam novos projetos, adaptações de 

existentes, novos módulos e novas funcionalidades para sistemas legados.  

 

3.1 A ESIG SOFTAWRE E CONSULTORIA 

 

A ESIG Software e Consultoria é uma empresa de software especializada na 

construção e implantação de sistemas de gestão. A empresa nasceu em 2011 a partir 

de um spin-off da UFRN onde os seus fundadores foram responsáveis pelo 

desenvolvimento e implantação dos sistemas SIG na instituição. Desde então, a 

empresa tem atuado para contribuir com outras organizações a fim de atingir 

maturidade em informatização nas áreas de educação, governo eletrônico e ciência e 

tecnologia. (ESIG SOFTWARE, 2017, online) 

 

A empresa possui uma vasta carta de clientes e uma alta demanda pelo 

desenvolvimento de novas funcionalidades e novos módulos para os sistemas SIG, 

como também possui um departamento de novos projetos onde são desenvolvidos 

uma série de produtos novos. Ambas atividades possuem uma demanda relevante pelo 

desenvolvimento de funcionalidades do tipo CRUD. Assim, como qualquer outra 

fábrica de software, a ESIG tem mantido esforços constantes para melhorar 

continuamente seus índices de produtividade através da adoção de uma série de 

medidas, ferramentas e metodologias ágeis. Por este motivo, mostra-se um ambiente 

fértil para a realização do estudo objeto dessa dissertação. Adicionalmente, o aspecto 

tecnológico também contribui já que a empresa utiliza em seus projetos o JAVA EE 

tradicional com o JSF (Java Server Faces) para a implementação de sistemas web 

MVC, framework que não possui uma ferramenta nativa de geração de código do tipo 

CRUD assim como o Rails ou Grails, por exemplo. 
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Uma das iniciativas para melhoria de produtividade adotadas pela ESIG foi o 

desenvolvimento de um framework próprio que integra vários componentes 

arquiteturais e um tollkit de classes e métodos reutilizáveis, capaz de auxiliar o 

desenvolvedor em tarefas mais complexas, o que inviabiliza o uso de uma ferramenta 

como o Spring Roo com a finalidade de criar código scaffold automaticamente pois, 

como explanado anteriormente, o Roo destina-se a gerar código para uma arquitetura 

baseada em Spring MVC, reforçando que a ESIG precisa de uma ferramenta 

scaffolding que seja capaz de se adaptar facilmente as diversas arquiteturas usadas 

pelos sistemas suportados pela empresa, uma vez que os sistemas SIG utilizam uma 

arquitetura própria, diferente da desenvolvida para os novos projetos.  É importante 

ressaltar também que este scaffolding em questão deve ser flexível para acompanhar 

as evoluções sofridas por estas arquiteturas. 

 

3.2 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

A realização do estudo foi pautada pelo método da observação, da pesquisa 

exploratória e pesquisa bibliográfica, esta última usada para a construção do 

referencial teórico e apresentação do estado da arte da área de produtividade de 

software, principalmente focado na indústria. Adicionalmente, foi realizado uma 

pesquisa quantitativa e qualitativa com a um grupo de 10 (dez) desenvolvedores da 

empresa ESIG Software e Consultoria. Em seguida foram coletados dados no sistema 

de gerenciamento de projetos da empresa sobre o tempo de desenvolvimento e para 

identificar os índices atuais de capacidade produtiva da equipe de desenvolvedores. 

Uma vez concluída esta etapa, focou-se no projeto e desenvolvido da ferramenta 

FASTSF descrita no capítulo 4 deste trabalho. Após os primeiros testes e ajustes, a 

ferramenta foi aplicada em duas equipes distintas de desenvolvedores por um período 

de 30 (trinta) dias. Após este uso, os dados foram novamente coletados e cruzados 

com os preliminares obtidos para a obtenção dos resultados da aplicabilidade da 

ferramenta. 

 

O quadro apresentado na tabela 3 resume a metodologia utilizada de forma 

esquemática para melhor entendimento. 
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Tabela 3 - Quadro de mapeamento metodológico da pesquisa 

Fase 1: Período Pré-implantação do FASTSF 

Análise Bibliográfica 

Construção de um 

referencial teórico 

envolvido na busca dos 

objetivos deste trabalho. 

 

Pesquisa com os 

Desenvolvedores 

Pesquisa quantitativa e 

qualitativa com o objetivo 

de coletar dados iniciais 

para a validação dos 

objetivos. 

 

Coleta de dados 

Coleta de dados das 

ferramentas de 

gerenciamento de projetos 

para aferição do índice de 

capacidade produtiva. 

 

Projeto e desenvolvimento do FASTSF 

Fase 2: Período Pós-implantação do FASTSF 

Capacitação e uso 

Aplicação de treinamento 

para os desenvolvedores e 

uso por 30 (trinta) dias da 

ferramenta para gerar 

CRUD. 

Coleta de Dados 

Coleta de dados das 

ferramentas de 

gerenciamento de projetos 

para aferição do índice 

atualizado de capacidade 

produtiva. 

 

Aferição de Resultados 

Cruzamento dados 

coletados para aferir o 

impacto real causado pelo 

uso da ferramenta no 

índice de capacidade 

produtiva da equipe. 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2017) 
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3.2 APRESENTAÇÃO DOS DADOS PRELIMINARES 

 

Antes da realização da coleta de dados nos sistemas de gerenciamento de 

projetos da empresa, foi realizada uma pesquisa qualitativa visando observar a 

percepção do próprio desenvolvedor sobre a produtividade e o índice de motivação 

em desenvolver suas tarefas, tendo em vista que um dos objetivos deste trabalho é 

aferir se há impacto no nível de motivação da equipe com a implantação da fermenta 

scaffolding, além é claro, da sua melhoria de produtividade. Vale salientar que o foco 

principal do estudo é qualitativo, pois objetiva colher os resultados a partir do contato 

direto com os desenvolvedores, através de entrevistas e observação, por este motivo, 

participaram deste processo os 10 desenvolvedores cujo o autor deste trabalho possuía 

maior acesso.   Dentre as perguntas feitas aos desenvolvedores, destacam-se as 

seguintes e seus resultados: 

 

Pergunta A: 

 

� Cadastro de Livros: 

◦ Autor [Texto, obrigatório, 120 caracteres]  

◦ Gênero [Caixa de combinação, Obrigatório]  

◦ Código [numérico, obrigatório, 8 dígitos]  

◦ Descrição: [Texto]  

Dado o requisito acima, qual o tempo médio que você gastaria para 

desenvolver uma operação básica de CRUD? 

Leve em consideração que você terá que criar as tabelas Livros e Gênero no banco 

de dados, além de criar todos os artefatos DAO, Domínio e View necessários para as 

operações de listar, alterar, deletar e incluir. 
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Figura 19 - Resultado da pergunta A 

 
Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2016) 

 

Pergunta B: 

 

Você está motivado para desempenhar a atividade que lhe é proposta na empresa, 

através das ferramentas que lhe são disponibilizadas atualmente? 

 

Figura 20 - Resultado Pergunta B 

 
Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2016) 
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Pergunta C: 

 

De acordo com a sua percepção, dentre as atividades do setor, qual a porcentagem 

de demandas por CRUD? 

 

Figura 21 - Resultado da Pergunta C 

 
Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2016) 

 

Pergunta D: 

 

Com relação ao uso de técnicas e ferramentas de geração automática de código, tais 

como scaffolding, como você considera usar estas ferramentas atualmente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

[NOME	DA	
CATEGORIA]:	
[VALOR]	

[NOME	DA	
CATEGORIA]:		
[VALOR]	

[NOME	DA	
CATEGORIA]:	

3	
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Figura 22 - Resultado da Pergunta D 

 
Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2016) 

 

Após a análise dos resultados expostos acima, podemos inferir que: 

 

a) Aproximadamente, 30% das demandas desse grupo de desenvolvedores são 

por operações do tipo CRUD; 

b) 70% desses colaboradores não estão totalmente motivados para desenvolver 

suas atividades através das ferramentas que lhes são disponibilizadas. 

c) 80% dos desenvolvedores levariam mais de 1 (uma) hora (uma hora) para 

desenvolver as operações de CRUD propostas na pesquisa; 

d) 100% afirmam que não utilizam nenhuma técnica de geração de código dentro 

da empresa. 

 

 

As conclusões extraídas da análise realizada confirma que o setor de 

desenvolvimento de software da ESIG é um ambiente propício ao uso de uma 

ferramenta para geração automática de código com foco na geração de CRUD com o 

objetivo principal de diminuir o tempo de desenvolvimento destas operações e, 

40%	

20%	

30%	

0%	
0%	

10%	

20%	

30%	

40%	

50%	

Nunca	usei	

Já	usei	em	alguns	projetos	fora	da	ESIG	mas	não	uso	mais	

Uso	atualmente	em	projetos	fora	da	ESIG	

Uso	para	projetos	da	ESIG	



62 

 

 

 

secundariamente, mas não menos importante, promover uma maior motivação para 

desempenho das atividades dos colaboradores, visto que, com a implantação da 

ferramenta, eles estarão mais focados na codificação de partes do sistema mais 

complexas.  

 

Adicionalmente, através de coleta de dados extraídos dos sistemas de 

gerenciamentos de projeto da empresa, evidenciou-se que no período compreendido 

entre fevereiro e abril de 2017, em média, 35,3% do tempo investido no 

desenvolvimento de projetos, são destinados aos testes e correções, conforme pode 

comprovar o gráfico a seguir:  

 

Figura 23 - Distribuição de atividades de desenvolvimento 

 
Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2017) 

 

Ainda referente à análise dos dados extraídos dos sistemas de gerenciamentos 

de projeto, foi possível determinar que, para o mesmo período, a capacidade produtiva 

média da equipe foi de 0,79 pontos de função por hora, levando-se em consideração 

que para fins práticos, o conceito de capacidade produtiva para este estudo é a 

quantidade de pontos de função desenvolvidos no período de uma hora. Este índice 

leva em consideração apenas o tempo em que o desenvolvedor está realmente 

codificando, testando e documentando, por tanto, desconsidera-se para este cálculo o 
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tempo consumido com participação em reuniões, intervalos, interrupções e 

ociosidade.  

 

4 A FERRAMENTA FASTSF 

Este capítulo apresenta o FASTSF - a ferramenta de geração automatizada de 

código desenvolvida para apoiar a melhoria da produtividade da equipe de 

desenvolvimento da empresa ESIG Software e Consultoria. 

 

Utilizando-se de técnica mista de geração automatizada de código, o FASTSF 

foi implementado com o objetivo de substituir o trabalho de escrever código 

tradicional pelo uso comandos que disparam processos de análise de meta-dados para 

processar modelos (templates) e gerando como resultado final o código completo da 

operação. O foco da ferramenta é a geração automatizada de código para o 

desenvolvimento de CRUD, a partir de uma fonte de especificação, que pode ser:  

uma classe de domínio ou tabela do banco de dados. Desta forma, o FASTSF fornece 

aos desenvolvedores diferentes fontes de geração código, bem como a capacidade 

geração em tempo de design (design time) ou em tempo de execução (run time).  

 

Outra característica importante da ferramenta é a capacidade de gerar um ou 

mais artefatos a partir de uma única fonte de requisitos, sendo que, para cada artefato 

é necessário a existência de um modelo (template) previamente definido, que pode ser 

customizado para atender necessidades especificas de uma dada arquitetura ou até 

mesmo para gerar código em uma outra linguagem diferente de JAVA. Tal 

característica também é fundamental para gerar código realmente funcional para 

aplicações que utilizam padrões de projetos e organização em camadas, como o 

MVC.  

 

O FASTSF é capaz de gerar código de duas maneiras, a geração estática e a 

geração dinâmica: 
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a) Geração estática: Esta funcionalidade permite ao desenvolvedor gerar o 

código ainda na fase de codificação do software através da exportação dos 

artefatos pelo FASTSF e incluídos nos arquivos fontes da aplicação, 

podendo sofrer alterações posteriores de seu conteúdo, tais como: alterar 

um comportamento, um texto ou adicionar regras de negócio. Ao fim, os 

artefatos gerados serão compilados juntamente com o restante da 

aplicação. 

 

b) Geração dinâmica de código: Nesta modalidade o desenvolvedor apenas 

sinaliza que determinado trecho de código deverá ser gerado em tempo de 

execução, uma forma muito mais rápida de se obter o resultado final, pois 

o FASTSF se encarregará de gerar o código dinamicamente sempre que 

esse trecho do sistema for acionado. Consequentemente, esta modalidade 

não permite alterações no código dos artefatos gerados, o que torna essa 

modalidade muito adequada para geração de funcionalidades que não 

incidam regras de negócio além das já previstas em seus templates. 

 

A geração de código estática pode ser realizada das seguintes maneiras: 

   

a) Geração a partir de classes de domínio: O FASTSF usa classes de 

domínio como fonte de especificação. Classes de domínio são classes 

que representam o modelo de dados do domínio de um sistema, cada 

classe de domínio refere-se a uma entidade do sistema e suas 

propriedades e métodos descrevem suas características e 

comportamentos, bem como seu relacionamento com outras entidades, 

sendo assim, as classes de domínio são um recurso bastante rico em 

requisitos, principalmente para funcionalidades básicas de CRUD, esta 

estratégia permite o desenvolvedor se preocupe apenas em escrever as 

classes de domínio e gerar os demais artefatos através do FASTSF. 

 

b) Geração de código a partir de engenharia reversa de banco de 

dados: Além de classes de domínio o desenvolvedor pode se deparar 

com a situação em que ele recebe um modelo físico de banco de dados 
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já pronto para que seja implementado o código da aplicação, neste caso 

o FASTSF pode se conectar a esta base de dados e usa-la como fonte 

de especificação e gerar os artefatos, incluindo as classes de domínio. 

 

 

 

O FASTSF utiliza-se da técnica de geração baseada em templates onde 

modelos de artefatos são previamente definidos e através de sub geradores, cada 

template resultará em um artefato gerado. Isso possibilita que se tenha “n” artefatos 

finais a partir de uma única fonte de geração. Esta característica também traz muita 

flexibilidade, pois os templates podem sofrer alterações para atender especificidades 

da arquitetura ou framework usado no projeto ou até mesmo gerar código em 

linguagens diversas. 

  

Uma outra característica do FASTSF é a sua capacidade de adaptação. 

Embora o FASTSF por padrão, esteja sendo usado para projetos baseados em JSF, ele 

pode ser facilmente configurado para se plugar a qualquer outra arquitetura ou 

framework através da construção de uma classe CustomizedFastSF. Adicionalmente, 

com vistas a facilitar o uso da ferramenta por desenvolvedores menos experientes o 

FASTSF conta com uma GUI (Graphical User Interface) para que a geração de 

código seja feita através de uma interface gráfica de forma intuitiva e autoexplicativa. 

Esta GUI pode ser invocada através de um plugin no Eclipse IDE deixando o trabalho 

do desenvolvedor totalmente integrado com o ambiente de desenvolvimento que ele já 

utiliza.  

 

 

4.1 ARQUITETURA GERAL DO FASTSF 

 

O foco principal de aplicação do FASTSF é gerar código baseado na 

arquitetura utilizada pela empresa ESIG. Entretanto, a ferramenta foi projetada para 

levar em consideração a rápida evolução tecnológica através da ação de novos 

componentes e frameworks. Em alguns casos uma arquitetura pode se tornar obsoleta, 

sendo substituída por uma completamente nova. Em função disto, optou-se por 
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projetar a arquitetura do FASTSF capaz de se adaptar a qualquer framework ou 

modelo arquitetural através da utilização do conceito de sub geradores proposto por 

Rausch (2011) e descrito na seção 2.4.3 deste trabalho. No caso do FASTSF, os sub 

geradores são a ativados a partir da adição de camadas (layers).  

 

 

Cada layer terá um ou mais modelos (templates), cada modelo resultará em 

um arquivo de saída, portanto, temos a relação de 1 para 1 entre modelos e artefatos 

gerados. Cabe frisar que, para que seja gerado código executável e funcional, faz-se 

necessário que o FASTSF conheça os meta-dados da aplicação para qual o código 

será exportado, ou seja, o modelo básico de dados do sistema que podem ser extraídos 

de recursos como classes ou tabelas do banco de dados.  A figura 24 ilustra a 

arquitetura geral do FASTSF.  

 

Figura 24 - Diagrama de arquitetura do FASTSF 

 
Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2017) 

 

Generator Session: É a camada responsável por integrar os demais 

componentes, toda vez que o desenvolvedor deseja gerar código através do FASTSF 

uma GenerationSession é instanciada e os demais componentes adicionados a ela. A 
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partir dela são invocados os métodos generate que executa o processamento de 

geração do código e imprime a pré-visualização no console da aplicação e o export() 

que salva os arquivos gerados em disco. 

 

 

Figura 25 - Classe GeneratiorSession 

 
 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2017) 

 

Generator Strategies: Nesta camada encontramos as estratégias de geração, 

que são implementações da interface generator. Estas implementações contém o 

código específico para extrair os gabaritos de um tipo específico de recurso. Estes 

gabaritos são traduzidos para uma coleção de objetos do tipo DataField, essa coleção 

é exposta para o os templates fazendo com que, independentemente do tipo de recurso 

que esteja sendo usado na sessão de geração, seja uma classe java ou uma tabela do 

banco de dados, os objetos a serem manipulados nos templates serão sempre do tipo 

DataFiled, o que possibilita que tenhamos os mesmos templates para diferentes tipos 

de recursos. Por padrão, o ESIG Scaffilding vem com ByClassEstrategy e o 

ByReverseEnginner implementados, outras estratégias para diferentes tipos de fonte 

de recursos podem ser desenvolvidas bastando implementar a interface generator.  
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Figura 26 - Diagrama de Classses das Generator Strategies 

 
 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2017) 

 

 

ResourceLoader: É o componente responsável por se conectar a um recurso, 

existe um ResourceLoader para cada tipo de fonte de recursos. Basicamente este 

componente ensina ao FASTSF como extrair informações de uma determinada fonte 

de recurso, se estivermos usando a estratégia ByClassEstrategy, por exemplo, o 

ResourceLoader irá pedir o nome da classe ou do pacote que será a fonte dos 

recursos, caso a estratégia usada seja ByReverseEngineer, o ResourceLoader irá pedir 

dados de conexão com o banco de dados além do nome das tabelas que serão as 

fontes de recurso. Como observado na figura 26, cada estratégia possui sua própria 

classe ResourceLoader que é uma implementação da interface Loader. 
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Layers Container: Este termo refere-se à coleção de Layer que podem ser 

adicionadas a uma GenerationSession. Cada Layer pode conter um ou mais templates, 

além de configurações de nome final do arquivo gerado, caminho ou pacote aonde 

cada artefato será salvo. Uma layer pode ter uma analogia direta com as camadas do 

software a ser gerado. Por exemplo, pode ser criado um layer para gerar a camada de 

controladores, outro para a camada de dados e outro para a camada de visualização. 

 

FastSFConfiguration: Esta é a camada que especializa o FASTSF para gerar 

código compatível com a Arquitetura escolhida, nela são feitas as configurações 

necessárias, a adição dos layers e as chamadas aos templates específicos para este 

fim. Várias AnotherConfigurations podem ser criadas para diferentes arquiteturas, 

estas configurações ficam disponíveis para o desenvolvedor. 

 

FastClipse Plugin: Esta camada prover ao desenvolvedor uma interface 

gráfica que visa facilitar ainda mais o uso do FASTSF, principalmente visando 

diminuir a curva de aprendizado dos comandos do FASTSF. A GUI pode ser 

invocada através de um plug-in do Eclipse o que torna a experiência do 

desenvolvedor ainda mais satisfatória já que o mesmo poderá gerar código scaffold de 

maneira integrada com o ambiente de desenvolvimento já utilizado por ele de dentro 

da própria IDE. As imagens a seguir mostram como é feita a geração a partir da 

interface gráfica. 

 

Figura 27 - Invocando a GUI através de plug-in do eclipse 

 
Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2017) 
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Figura 28 - Caixa de seleção de classe da GUI 

 
Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2017) 

 

 

 

Figura 29 - Seleção de arquivo de classe na GUI 
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Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2017) 

 

 

 

 

Figura 30 - Classe selecionada na GUI 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2017) 

 

 

 

Figura 31- Resultado da geração do código no console do eclipse. 



72 

 

 

 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2017) 

 

4.2 TEMPLATES 

 

O template consiste em trechos de código escritos na linguagem alvo que se 

deseja gerar os artefatos, ou seja, em caso de sistemas web Java, as páginas JSP e 

classes. Durante o parsing, os dados gerados a partir do recurso são convertidos em 

objetos do tipo DataField acessíveis através do objeto gn_fields. Além do gn_fields, 

outra série de objetos é disponibilizada para garantir o máximo de flexibilidade 

possível para o projetista do template, no quadro abaixo estão descritos todos os 

objetos disponíveis para manipulação dos dados no template e logo em seguida na 

figura 32, temos o exemplo de um template escrito para gerar classes Java da camada 

DAO da arquitetura dos sistemas SIG. Os templates do FASTSF são escritos em 

Velocity:  

 

Tabela 4 – Objetos disponibilizados no template 

gn_fields Coleção de objetos do tipo DataFiled que mapeia o 

modelo de dados do resource. 

gn_objectName Nome do recurso em notação camelo 

gn_className Nome do recurso no padrão class. 
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gn_classNameToLower Nome do recurso com letras minúsculas. 

gn_packageName Nome do pacote do recurso. 

gn_strUtils Objeto com métodos uteis para manipulação de strings. 

gn_layers_[nomeLayer] Nome de todas as layers adicionadas a sessão do 

gerador. 

 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2017) 
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Figura 32 – Exemplo de template para classes DAO da arquitetura SIG. 

 
Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2017) 

 

 

 

 

4.3 GERAÇÃO DE CÓDIGO ESTÁTICA VIA COMANDO 

 

O FASTSF pode ser usado para gerar código em tempo de design, desta forma 

o código é exportado para o sistema de arquivos e pode ser posteriormente 

manipulado pelo desenvolvedor, com fins de adequar ou customizar o código gerado. 

O desenvolvedor pode fazer isso através do método generate() de um instância do 

GenerationSession usada em conjunto com o método export(). Pode-se também optar 

por utilizar o comando executável do FASTSF passando como parâmetro, o 

sourcefolder e o recurso: 
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fastsf export br.com.esigsoftware.dominio.Pessoa to scr 

 

Ao executar o comando acima através do prompt de comando, o FASTSF irá 

analisar a classe de domínio passada como parâmetro e exportar os artefatos gerados 

para uma estrutura de diretórios a partir do sourcefolder scr 

 

4.4 GERAÇÃO DINÂMICA DE CÓDIGO 

 

Com a finalidade de fornecer um desenvolvimento ainda mais rápido que 

atenda com agilidade a disponibilização de funcionalidades em produção, propõe-se 

uma geração de código de forma dinâmica, ou seja, em tempo de execução. Esta 

geração de código acontece após o deploy da aplicação. No momento em que o 

usuário chamar a funcionalidade pela primeira vez o FASTSF irá gerar os artefatos 

como arquivos temporários, que existirão apenas durante o ciclo de vida da aplicação, 

desta forma, os desenvolvedores não terão acesso direto ao código exportado. Esta 

maneira de se gerar código é útil quando precisamos disponibilizar uma 

funcionalidade de forma emergencial ou temporária.   

 

Para gerar código dinâmico, o desenvolvedor deverá usar a anotação 

@SFResource na classe de domínio a partir da qual pretende-se gerar código 

dinamicamente. Opcionalmente, poderá qualificar as propriedades da classe com a 

anotação @SFFiled para determinar determinadas características, tais como, adicionar 

a propriedade como um filtro de busca ou fazer com que ela seja ignorada na listagem 

de resultados, além da possibilidade de definir um nome amigável para a propriedade. 

 

A figura a seguir exemplifica uma classe de domínio configurada para ter seu 

CRUD gerado dinamicamente: 
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Figura 33 - Exemplo de classe configurada para gerar código dinamicamente. 

 
Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2017) 

 

No exemplo acima, o FASTSF irá disponibilizar as funcionalidades de busca e 

listagem, criação, alteração e exclusão para a entidade Cidade, por convenção estas 

funcionalidades serão acessíveis através do rest “nomedaaplicacao/fastsf/cidade” que 

ao ser acessada pela primeira vez, irá gerar os artefatos em tempo de execução, 

registrando-os em memória para um maior desempenho em acessos posteriores. Caso 

a funcionalidade necessite passar por alguma verificação de segurança, 

opcionalmente, para este fim, pode-se criar um controlador contendo os métodos 

convencionados aceptList, aceptAdd, aceptChange e aceptDelete, todos estes 

métodos devem retornar uma string, contendo uma mensagem de erro caso o usuário 

não tenha permissão para executar a operação em questão e caso o retorno seja um 

valor nulo, o FASTSF irá despachar normalmente a operação. É válido observar que o 

nome do controlador deverá seguir a convenção composta pelo nome da entidade 

seguido do sufixo SFController, deste modo, para o exemplo acima, o controlador 

seria CidadeSFController. 

 

4.5 UM EXEMPLO PRÁTICO DE USO DO FASTSF 

 

Com o objetivo de elucidar de forma prática como se dá o uso da ferramenta, 

esta seção apresenta o ciclo completo de geração de código até a obtenção do 
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resultado final, que é a funcionalidade com código gerado e implementada no sistema. 

Para este exemplo utilizaremos uma aplicação real de gestão educacional pública 

denominada SIGEduc, mantida pela empresa ESIG e que funciona em centenas de 

escolas públicas no país.  Será demostrado a criação de uma funcionalidade CRUD 

para o cadastro de legislação vigente para o programa de transporte escolar.  A 

geração de código que será feita aqui será estática, a partir de uma classe de domínio 

através da GUI do FASTSF sendo invocada a partir do Eclipse IDE. 

 

Antes de iniciar, o jar do FASTSF deverá estar no classpah da aplicação, a 

figura a seguir mostra o fastsf.jar já adicionado no classpath do projeto SIGEduc 

através do Eclipse IDE: 

 

Figura 34 - FASTSF no classpath do projeto SIGEduc 

 

 
 Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2017) 

 

Após certificar-se de que o fastsf,jar encontra-se no classpath, deve-se 

garantir que a pasta com os templates referentes a arquitetura dos sistemas SIG está 

dentro da pasta fastsf  na raiz do projeto, conforme demonstra a figura a seguir: 
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Figura 35 - Templates da arquitetura dos sistemas SIG 

 
 Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2017) 

 

 

Feita estas duas verificações, o FASTSF já está pronto para começar a gerar 

código. Desta forma, voltando a geração do CRUD de legislação vigente, o 

desenvolvedor deverá criar a classe de domínio da legislação vigente conforme a 

figura que se segue: 
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Figura 36 – Classe de domínio LegislacaoVigente 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2017) 

 

 

Percebe-se que cada propriedade da classe está com anotações que 

determinam características do mapeamento com o banco de dados relacional, o 

FASTSF irá utilizar estas informações para determinar os componentes de UI corretos 

que serão gerados na view, bem como informações como tamanho de um campo 

texto, se o preenchimento é obrigatório ou não, dentre outras. Adicionalmente, os 

tipos declarados das propriedades também serão utilizados, uma propriedade do tipo 

Integer, por exemplo, já será gerada com uma validação para aceitar apenas inteiros 

no formulário da camada de visão. Observa-se também a presença de uma 

propriedade programa do tipo Programa representando uma relação de muitos para 

um (ManyToOne) entre as entidades LegislacaoVigente e Programa, isso fará com o 

que o FASTSF utilize a convenção da arquitetura configurada para determinar o nome 
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dos controladores para acessar a classe ProgramaMBean  e popular um combobox 

com os programas já cadastrados, estes detalhes serão percebidos de forma mais clara 

no resultado final que será exibido mais a frente desta seção.   

 

Após a criação do domínio, o FASTSF se encarregará de gerar os demais 

artefatos a partir da análise da classe de domínio em consonância com os templates 

existentes. Sendo um template para cada artefato final gerado, nesta geração o 

FASTSF irá utilizar os templates Dao.java para gerar o artefato 

LegislacaoVigenteDao que será a camada de manipulação de dados, o template 

MBean.java para gerar LegislacaoVigenteMBean que será a camada de controle e 

lista.jsp e form.jsp para gerar a camada de view. Para o melhor entendimento observa-

se a figura abaixo que representa o código do template MBean.java: 

 

Figura 37 - Template MBean.java 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2017) 
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Percebe-se que o template nada mais é do que um modelo genérico de uma 

classe que possui a estrutura básica e que se repete em todo controlador do SIGEduc, 

cujo as partes específicas estão representadas pelos objetos contidos na lista gn_fileds 

fornecido pelo FASTSF, que serão substituídos pelos valores coletados na classe de 

domínio, resultando então no arquivo final LegislacaoVigenteMBean que será exibido 

no final desta seção. Este mesmo processo se dá com os demais templates. 

 

Para executar a GUI do FASTSF e gerar o código através do Eclipse seguem-

se os passos representados nas imagens 27, 28, 29, 30 e 21 da seção 4.1 deste 

documento e obtêm-se os seguintes artefatos gerados: 

 

 

Figura 38 - Artefatos gerados pelo FASTSF 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2017) 

 

 

Observa-se que os arquivos já são criados dentro da estrutura correta do 

próprio projeto, sendo assim, prontos para serem executados produzindo então o 

resultado final e funcional da geração de código, que é a funcionalidade propriamente 

dita. Antes de exibir as telas da funcionalidade resultante, é importante entender o 

código que foi gerado a partir dos templates. Para isso demonstra-se nas imagens 39 e 

40 o mesmo trecho de código do template MBean.java e no artefato resultante 

LegislacaoVigenteMBean. 

 

Classe de domínio (Input) 

Artefatos gerados pelo FASTSF 

(Output) 
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Figura 39 - Trecho do template MBean,java 

 Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2017) 

 

 

Figura 40 - Trecho do artefato gerado LegislacaoVigenteMBean 

 Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2017) 
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Por fim, poderemos verificar o resultado final da funcionalidade através das 

telas geradas: 

 

Figura 41 - Tela de listagem gerada pelo FASTSF 

 
 Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2017) 

 

Figura 42 - tela de cadastro gerada pelo FASTSF 

 
Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2017) 
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Figura 43 - Tela de alteração gerada pelo FASTSF 

 
Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2017) 
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5   RESULTADOS OBTIDOS 

  

Os resultados obtidos por este estudo foram colhidos com o objetivo de responder 

as seguintes questões da pesquisa: 

 

• QP1: A ferramenta FASTSF foi capaz de se adaptar a diferentes arquiteturas, 

gerando código funcional? 

• QP2: Qual a curva de aprendizado para configuração da ferramenta em cada 

arquitetura? 

• QP3: De quanto foi a redução no tempo de codificação de operações do tipo 

CRUD com a utilização do FASTSF? 

• QP4: O uso do FASTSF gerou melhorias na qualidade das funcionalidades 

geradas pelo desenvolvedor? 

• QP5: Houve uma melhoria no índice de capacidade produtiva da equipe?  

 

Para responder estas questões de pesquisa, foi realizado um estudo empírico através 

da utilização do FASTSF em duas equipes distintas da empresa em cenários reais de 

produção de software. Para fins deste trabalho, denominam-se as equipes de equipes 

como “A” e “B”. Segundo os dados já coletados previamente, verificou-se que há em 

média 30% de operações de CRUD entre as demandas.  Porém, é importante ressaltar 

que as equipes trabalham com projetos distintos e baseados em arquiteturas de 

software diferentes.  A equipe A trabalha com uma arquitetura legada dos sistemas 

SIG gerados na UFRN, já a equipe B, trabalha com projetos gerados dentro da própria 

ESIG, sendo assim, possuem uma arquitetura própria, mais atualizada e 

completamente diferente da arquitetura dos sistemas SIG. As duas arquiteturas estarão 

especificadas, de forma genérica, no quadro abaixo com o objetivo de expor as 

diferenças básicas entre elas. 

 

Tabela 5 - Comparativo das arquiteturas usadas na ESIG 
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Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2017) 

 

 

Apesar da arquitetura do time B (arquitetura própria da empresa) parecer 

apenas uma atualização tecnológica da arquitetura do time A as mudanças vão muito 

além. A nova arquitetura da empresa utiliza padrões de projetos mais atualizados, é 

mais modular, sendo seu framework composto por 5 sub-módulos, é orientada a 

serviços em nuvem, micro serviços, dentre várias outras novidades tecnológicas.  

Desta forma, essa divergência representa um bom cenário de avaliação.  

 

 

5.1 QP1 - A FERRAMENTA FASTSF FOI CAPAZ DE SE ADAPTAR A 

DIFERENTES ARQUITETURAS, GERANDO CÓDIGO FUNCIONAL? 

 

Uma vez demonstradas as diferenças básicas entre as arquiteturas usadas nas 

equipes, observou-se que o FASTSF, depois de configurado para atender as 

convenções específicas de cada arquitetura, demonstrou-se bastante flexível, tendo 

sido possível gerar o código para ambas as arquiteturas a partir dos templates que 
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foram criados pelos próprios desenvolvedores. Estes desenvolvedores foram 

entrevistados e questionados sobre dois itens específicos:  

 

• O FASTSF gerou código satisfatório e funcional par a sua aplicação, 

atendendo todas as convenções impostas pela arquitetura usada? 

• Qual a dificuldade para configurar e construir os templates do FASTSF 

específicos para a arquitetura usada nos seus projetos? 

 

Para a pergunta “a”, ambas as equipes responderam que o código gerado foi funcional 

e satisfatório, o que demonstra que o FASTSF logrou êxito em ser uma ferramenta 

flexível e que gera código para diferentes paradigmas arquiteturais.  

 

 

5.2 QP2 - QUAL A CURVA DE APRENDIZADO PARA CONFIGURAÇÃO DA 

FERRAMENTA EM CADA ARQUITETURA? 

 

Já para a pergunta “b”, ambas as equipes explicaram que não tiveram 

dificuldades em construir os templates, visto que já obtinham conhecimento prévio na 

arquitetura a ser gerado o código final e que, a tecnologia utilizada para manipular os 

objetos no template (velocity) é de fácil entendimento e possui vasta documentação 

disponível. Desta forma, podemos concluir que a curva de aprendizado para 

desenvolvedores que necessitem construir templates ou alterar templates pré-

existentes depende do conhecimento do desenvolvedor na arquitetura da aplicação 

fim e do entendimento da tecnologia velocity, sendo considerado fácil pelos 

desenvolvedores aprender como funcionam os objetos disponibilizados pelo FASTSF 

para a manipulação dos templates, bem como definir as convenções no FASTSF, 

conforme mostra o gráfico a seguir: 
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Figura 44 – Curva de aprendizado no FASTSF 

 
Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2017) 

 

 

No gráfico exposto na Figura 44 é demonstrado o tempo médio investido 

pelos desenvolvedores para construir os templates do FASTSF para suas arquiteturas 

ao longo do processo de aprendizado. Para ambas as arquiteturas, os desenvolvedores 

já obtinham conhecimento prévio, portanto atingiram o item “1 - obter conhecimento 

dos artefatos a serem gerados exigidos pela arquitetura” com zero minuto de tempo 

decorrido. O item “2 – Compreender sintaxe do velocity” foi atingido em 20 minutos, 

o item “3 – Entender como são criados os templates com base nos exemplos 

existentes” foi atingido aos 40 minutos e o item “4 – construir templates e testar o 

resultado final” foi atingido aos 60 minutos, sendo este então o tempo médio para se 

configurar o FASTSF para uma nova arquitetura, levando em consideração que o 

desenvolvedor tenha conhecimento prévio na arquitetura fim.  

 

5.3 QP3 - DE QUANTO FOI A REDUÇÃO NO TEMPO DE CODIFICAÇÃO DE 

OPERAÇÕES DO TIPO CRUD COM A UTILIZAÇÃO DO FASTSF? 

 

 Foram analisados os tempos de desenvolvimento de tarefas do tipo CRUD 

comparando tarefas que foram executadas na primeira fase da pesquisa, onde ainda 

não havia o uso do FASTSF com o tempo de tarefas executadas após a implantação 

do uso do FASTSF. Os resultados demonstram que, levando em consideração apenas 

o tempo de codificação do CRUD, ou seja, não contabilizado o tempo investido com 
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coleta de requisitos, testes e outras atividades inerentes ao desenvolvimento das 

tarefas. Os dados coletados podem ser visualizados na tabela que se segue: 

 

Tabela 6 - Quadro comparativo de tempo de desenvolvimento de CRUD 

Fase 1 (Sem o uso do FASTSF) Fase 2 (Com o uso do FASTSF) 

Tarefa Analisada 
Tempo de 

Codificação 
Tarefa Analisada 

Tempo de 

Codificação 

Tarefa 1 1h 58m Tarefa 11 23m 

Tarefa 2 2h 12m Tarefa 12 18m 

Tarefa 3 1h 33m Tarefa 13 26m 

Tarefa 4 1h 20m Tarefa 14 17m 

Tarefa 5 1h 4m Tarefa 15 16m 

Tarefa 6 2h 1m Tarefa 16 13m 

Tarefa 7 1h 36m Tarefa 17 22m 

Tarefa 8 1h 54m Tarefa 18 34m 

Tarefa 9 1h 34m Tarefa 19 43m 

Tarefa 10 1h 2m Tarefa 20 26m 

Média: 1h 38m Média: 24m 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2017) 

 

 

 Observa-se uma variação de tempo entre as tarefas nos dois cenários, esta 

variação pode ser atribuída a alguns fatores, tais como: Complexidade - quantidade de 

entidades e campos envolvidos e de validações necessárias; Fator humano, ou seja, 

diferença de velocidade de desenvolvimento de cada desenvolvedor a depender de 

suas características individuais e experiência.  Diante destas variáveis, no intuito de 

minimizar tais variações, foram selecionadas tarefas que continham características 

aproximadas dentro destes dois fatores.  Foram analisadas então, tarefas contendo 

apenas uma entidade forte e no máximo três entidades de tipo e que foram executadas 

por desenvolvedores da mesma categoria profissional.  

 

Os resultados dos dados coletados mostram que a média de tempo investida 

em codificar operações do tipo CRUD caiu de 1h 38m (uma hora e trina e oito 
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minutos) para 24 minutos (vinte e quatro minutos), gerando uma economia de tempo 

de tempo médio de 78% conforme ilustrado no gráfico representado pela figura 45.  

  

 

Figura 45 - Economia no tempo de codificação 

 
Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2017) 

 

 

 

5.4 QP4 - O USO DO FASTSF GEROU MELHORIAS NA QUALIDADE DAS 

FUNCIONALIDADES GERADAS PELO DESENVOLVEDOR? 

 

Para aferir o impacto real que a redução do tempo de codificação do CRUD 

obtida através do processo de automatização conseguido a partir do uso da ferramenta 

FASTSF, analisou-se o período de 30 dias de uso do FASTSF em suas atividades 

normais por uma equipe considerando todas as tarefas e atividades inerentes ao 

desenvolvimento dos projetos, tais quais, levantamento de requisitos, codificação de 

CRUDS e demais funcionalidades, adição de regras de negócio, alterações no fluxo 

de navegação, execução de testes e correções.  Desta forma analisamos o impacto 

causado na qualidade observando o tempo investido em testes e correções e por fim, 

calculamos o impacto na capacidade produtiva da equipe. Considerando o alto 

volume de tarefas consumidas pela equipe diariamente, e que dentro do período de 30 
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dias partes entregáveis de vários projetos passam por todo o seu ciclo de 

desenvolvimento, justifica-se então o período analisado. 

 

A figura 23 da seção 3.3, mostrou que em média, 35,3% do tempo investido 

nas atividades de desenvolvimento eram destinadas a esforços de testes e correções 

nos projetos realizados no período compreendido ente fevereiro e abril de 2017, ao 

analisarmos os mesmos dados, desta vez referente a um período de 30 dias com o uso 

do FASTSF verificou-se que o tempo médio de correções e testes passou a representar 

22,4%, comprovando então impacto positivo na qualidade do código gerado. 

 

Figura 46 - Redução no tempo investido em testes e correções 

 
Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2017) 

 

 

5.5 QP5 - HOUVE UMA MELHORIA NO ÍNDICE DE CAPACIDADE 

PRODUTIVA DA EQUIPE? 

 

 Adicionalmente, calculamos o índice de capacidade produtiva do período em 

que as equipes trabalharam com o FASTSF e comparamos com a capacidade 

produtiva colhida na seção 3.3, o resultado é considerado satisfatório visto que 

representa uma melhoria de 14% neste índice, já que os valores encontrados foram de 

0,68 e 0,79 ponto por função por hora para a 1ª fase e 2ª fase respectivamente.  
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É importante reforçar que o conceito de capacidade produtiva para este estudo 

é a quantidade de pontos de função desenvolvidos no período de uma hora. Este 

índice leva em consideração apenas o tempo em que o desenvolvedor está realmente 

codificando, testando e documentando, por tanto, desconsidera-se para este cálculo o 

tempo consumido com participação em reuniões, intervalos, interrupções e 

ociosidade. Além do que, este índice foi verificado levando em consideração não só 

as atividades que envolviam CRUD, mas também todas as demais atividades, sendo 

assim, obtemos o resultado do ganho real na capacidade produtiva. 

 

 

 

 

Figura 47 - Melhoria no índice de capacidade produtiva 

 
Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2017) 
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6   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este estudo pautou-se na necessidade continua de incremento da produtividade 

no desenvolvimento de software, gerando, consequentemente, maior competividade 

para a empresa.  A abordagem tem por objetivo principal a utilização de técnicas e 

ferramentas para geração de código automatizada, principalmente na construção de 

funcionalidades do tipo CRUD.  Portanto, foi desenvolvida a ferramenta FASTSF, 

uma ferramenta que permite a fácil adaptação frente às diferentes tecnologias e 

padrões arquiteturais disponíveis. Adicionalmente, um estudo de caso foi executado 

com o objetivo de quantificar o ganho real na produtividade obtido com a ferramenta 

junto a projetos da empresa ESIG Software e Consultoria. Este resultado foi obtido 

através de aplicação de pesquisas com os colaboradores, do uso da ferramenta em 

situações reais e da mineração de base de dados das ferramentas de gestão de tarefas 

da empresa.  

 

A partir da análise dos dados minerados e da execução do estudo de caso real 

com os desenvolvedores durante o período de 1 (um) mês foi possível observar 

melhorias evidentes, dentre as quais destacam-se: diminuição do tempo de 

desenvolvimento de operações do tipo CRUD em 78%; melhoria na qualidade do 

desenvolvimento reduzindo o tempo investido em testes e correções que antes 

representava 35,5% do tempo total de desenvolvimento, passando a representar 22,4% 

após o uso do FASTSF. Dentro desta perspectiva, ao analisar a relação de pontos por 

função desenvolvidos dentro do período de uma hora pelas equipes de 

desenvolvimento, obteve-se uma melhoria significativa no índice de capacidade 

produtiva da equipe saindo de 0,68 pontos de função por hora, para 0,79 

representando uma melhoria neste índice de 17%.  

 

6.1 PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES 

 

Sob a perspectiva de benefícios para a indústria de software, representado, 

neste caso, pela empresa patrocinadora deste mestrado, o trabalho contribui de forma 

efetiva com a disponibilização de uma ferramenta de geração de código flexível 
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facilmente adaptável a diferentes realidades, não só gerando resultados expressivos na 

produtividade, mas quantificando de forma clara o tamanho desta melhoria, 

proporcionado, a partir deste trabalho, ter uma comprovação sobre como a 

implantação de geração automática de código no processo de desenvolvimento afeta 

positivamente os resultados de produtividade.   

 

Outra contribuição a ser considerada é que a partir do uso da ferramenta, foi 

identificado através de entrevistas com os colaboradores, que anteriormente não 

dispunham de uma ferramenta como o FASTSF e geravam códigos da forma 

tradicional (e manual) em um trabalho custoso e repetitivo, fazendo com que eles, em 

muitos casos, se sentissem menos motivados para a execução destas tarefas e a partir 

da disponibilização e do uso do FASTSF, o colaborador se livrou de boa parte da 

codificação de funcionalidades repetitivas e se mostrou mais motivado em exercer 

suas atividades. 

 

6.3 LIMITAÇÕES DA ABORDAGEM 

 

Esta seção explica quais as principais limitações da abordagem proposta, 

assim como limitações deste estudo. A principal limitação identificada é o fato de o 

estudo ficou limitado a tecnologia JAVA, uma vez que a ferramenta foi concebida 

para gerar código para qualquer linguagem de programação. Porém, essa 

característica não foi validada, pelo fato de o ambiente selecionado para o estudo de 

caso ser em projetos que utilizam JAVA na empresa.  Neste caso, trata-se mais de 

uma limitação do estudo de caso do que da abordagem em si.  

 

Outa limitação a ser considerada é com relação à funcionalidade de engenharia 

reversa, onde se gera código a partir de um modelo físico de banco de dados, dentro 

da proposta do FASTSF, uma grande gama de sistemas de gestão de banco de dados 

deveria ser suportada, e para isso, esta funcionalidade foi desenvolvida utilizando o 

Java Database Connectivity - JDBC que é uma API escrita em JAVA para 

manipulação de dados através de instruções SQL para qualquer banco de dados 

relacional, entretanto, a implementação apresentou algumas falhas ao se trabalhar 
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com certos tipos de banco de dados, como por exemplo, MySQL, onde a configuração 

do JDBC utilizada não gerou os metadados referentes aos tipos de dados.  

 

6.4 TRABALHOS FUTUROS 

  

 A partir deste estudo é possível enumerar alguns temas que eventualmente 

poderão dar continuidade a este trabalho. Esta seção apresenta propostas para 

pesquisas futuras a serem desenvolvidas. 

 

6.4.1 – Aferir ganho de produtividade com o uso do FASTSF em outras 

tecnologias 

 

 Muito embora este estudo tenha realizado experimentos em arquiteturas 

diferentes, algumas características comuns entre as arquiteturas utilizadas podem ser 

observadas, dentre elas, o fato de ambas utilizarem tecnologia JAVA e ambas 

utilizarem o padrão arquitetural MVC. Uma vez observado isso, trabalhos futuros 

podem realizar experimentos em diferentes padrões arquiteturais e diferentes 

tecnologias, contribuindo com a evolução da ferramenta. 

 

6.4.2 – Processamento de Linguagem Natural 

 

 O Processamento de Linguagem Natural (PLN) é uma das áreas da 

Inteligência artificial que visa compreender a linguagem utilizada naturalmente pelos 

humanos. Esta busca para tornar o computador uma máquina que compreende e se 

comunica de forma semelhante a humanos vem ganhando cada vês mais ênfase na 

academia e na indústria. Frente a este cenário objetiva-se desenvolver um 

GeneratorStrategy para o FASTSF que receba linguagem natural como input e gere 

código a partir do entendimento da linguagem utilizada pelo ser humano. 

 

 Dentre os benefícios desta abordagem, pode-se destacar que códigos scaffold 

poderiam ser gerados com qualidade por pessoas com pouco ou nenhum 

conhecimento em programação. Como por exemplo, o código da aplicação poderá ser 

gerado pelo próprio analista de requisitos, com o objetivo de utilização como 
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protótipo funcional ou mesmo como parte inicial do código que será continuado pelos 

desenvolvedores. 
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