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     Crise do Software



      Fábrica de Software

Analogias costumam ser usadas para tentar entender 
melhor algo ou alguma coisa. 

A idéia é simples: compara-se o conceito que não se co-
nhece a outro bem conhecido com o objetivo de aprender 
alguma coisa. Muito já se descobriu com ajuda das analogias.



      Fábrica de Software

Fábricas são instalações onde as pessoas se reúnem para 
produzir um certo tipo de artigo, sejam eles sapatos, alimen-
tos, roupas ou softwares. Porém, fábricas são instalações com 
estrutura e procedimentos de produção pautados por certas 
regras. 



      Fábrica de Software

Organizações como oficinas e ateliês também podem per-
feitamente produzir artigos de qualidade, mas a diferença está 
na organização interna.



      Fábrica de Software



      Fábrica de Software

Fábrica de Software é um processo estruturado, com-
trolado e melhorado de forma contínua, considerando abor-
dagens de engenharia industrial, visando à geração de produ-
tos de software, conforme os requisitos documentados dos 
usuários e/ou clientes.



      Fábrica de Software

O termo software factory (fábrica de software em inglês) 
foi empregado pela primeira vez em 1969, pela japonesa 
Hitachi, mas só ficou popular no início dos anos 90. 

A idéia era aplicar conceitos da indústria em geral em 
ambientes de desenvolvimento de software, para aumentar a 
produtividade e diminuir prazos e custos. 



      Fábrica de Software

O sucesso de Fábricas de Software do Japão e dos Estados 
Unidos, se deve a inclusão de um alto grau de:

Reusabilidadede código, 

Aumento da qualidade e da

Flexibilidade operacional.



      Fábrica de Software

As Fábricas de Software vêm obtendo resultados expres-
sivos a partir da década de 1990 com a

Simplificação dos processos, 

Integridade conceitual dos modelos, 

Aderência aos padrões e 

Automação seletiva no processo de desenvolvimento, 



      Fábrica de Software

É possível ter uma fábrica responsável por várias etapas 
do processo de produção; outras podem trabalhar apenas em 
protótipos, código ou testes. Ë comum associar fábrica de 
software com “fábrica de codificação”. 



      Fábrica de Software

Grandes empresas de TI, como a IBM, têm suas próprias 
fábricas de software. 

“Fábrica de software, de forma geral, tem um escopo mais 
amplo; inclui análise, testes. Mas a parte de codificação é onde 
o conceito de ‘fábrica’ está mais maduro. 



      Rentabilidade de Fábrica de Software

A Fábrica de Software nada mais é do que um negócio, 
ela é como se fosse um produto, por isso nunca deve deixar de 
ser rentável. As condições necessárias para que uma Fábrica 
de Software seja rentável são:

 Possuir forte automação dos processos;

 Agregar valor aos processos (CMMI, ISO);

 Distribuir operação para locais onde a mão de obra é qua-
lificada e barata;

 Fazer uso do máximo da capacidade instalada.



     Fábrica Contínua 

Quando um cliente, como um banco, demanda muito ser-
viço da fábrica de software, pode-se criar uma fábrica de 
software contínua para desenvolver só para esse cliente. 
Existe um conhecimento maior dos negócios do cliente, e 
com isso a produtividade para ele acaba aumentando.

É o conceito de terceirização! 



     Fábrica Pontual 

Já nas fábricas pontuais, podemos trabalhar apenas uma 
vez com uma empresa e não ter nenhum envolvimento com a 
parte de negócios. 

Esse tipo de fábrica é mais independente.



      Fábrica de Software Padrão (Simples)



      Gerência de Fábrica de Software

Os requisitos necessários para o bom funcionamento de uma 
Fábrica de Software são:  

  Deve haver um processo definido e padrão.

  A Fábrica deve ter um forte gerenciamento da “interface” com 
o usuário e/ou cliente, tanto no sentido de recebimento de soli-
citações como entrega dos produtos solicitados;

  A entrada para a Fábrica (a ordem de serviço ou solicitação de 
serviço), deve ser padronizada;



      Gerência de Uma Fábrica de Software

 Deve haver métodos padrões de estimativas baseados em 
histó-ricos (Base na experiência);

 A Fábrica deve ter um rigoroso controle dos recursos em ter-
mos de sua alocação, disponibilidade, necessidade futura e pro-
dutividade (esta deve ser medida, uso de MÉTRICAS); 

As estimativas de prazo e custo devem ser baseadas na capa-
cidade real de atendimento da Fábrica;



     Gerência de Uma Fábrica de Software

 A Fábrica deve ter o controle do status das múltiplas ativida-
des de seu processo e permitir seus rastreamentos.

  A Fábrica deve controlar todos os itens de software (docu-
mentos, métodos, procedimentos, ferramentas e código), criando 
uma biblioteca de itens;

 Os produtos de software devem ser construídos de acordo mé-
todos, técnicas e ferramentas padronizadas;



     Gerência de Uma Fábrica de Software

 A Fábrica pode ter processos distintos para atendimento a pro-
blemas de natureza diferentes;

 A Fábrica deve ter mecanismos que garantam a qualidade do 
produto de software, conforme requerimentos do usuário e/ou 
cliente;

  A Fábrica dever ter mecanismos de apuração, apropriação e 
controle de custos;



     Gerência de Uma Fábrica de Software

Grande diferencial de uma fábrica comum:

 Todos os recursos humanos devem estar aptos e treinados 
para as tarefas de desenvolvimento e gestão pessoal, pelo menos 
do ponto de vista básico (Sistema de METAS);



Reuso e Padrões de Software



      O que é Reuso de Software?

     Será que devemos começar o desenvolvimento 
tudo do zero de novo sempre ?



      O que é Reuso de Software?

Nas engenharias, alguns sistemas são projetados a partir 
de componentes pré-existentes, que já tenham sido utilizados 
em outros sistemas. 

Isto leva a uma produção mais rápida e a um menor custo 
do produto.



Reuso de 
SoftwarePorém não adianta simplesmente reutilizar ou “reciclar” 
partes de sistemas… Tudo deve ser feito com metologia e 
padronização.

É o chamado reuso sistemático.



Níveis de 
Reuso Reusando código (cortar e colar código fonte...);

 Reusando dados (Ferramentas CASE...);

 Reusando projetos físicos (Reutilizar a análise...);

 Reusando especificações (Elimina parte o esforço em 
projetar, codificar e testar...)



Níveis de 
Reuso



Tipos de 
Reuso Reuso de Sistemas de Aplicações: Um sistema aplicativo 

pode ser reutilizado pela sua incorporação sem mudanças 
em outros sistemas (COTS reuse).



Tipos de 
Reuso Reuso de Componentes: Componentes de uma aplicação 

podem ser reutilizados. 

            Por exemplo, um sistema de identificações de padrões 
de um sistema de processamento de textos pode ser 
reusado em um sistema de gerenciamento de banco de 
dados.



Tipos de 
Reuso Reuso de Objetos e Funções: Componentes de software 

que implementem uma única função, tal como uma função 
matemática ou classe de objeto, podem ser reutilizados. É 
feito com base em bibliotecas.



Benefícios do 
Reuso

Estudos comprovam:

40%-60% código é reutilizável {aplicações};

60% da arquitetura {aplicações de negócio};

75% das funções são comuns e podem ser reutilizadas em 
mais de um programa;



Benefícios do 
Reuso Maior confiabilidade;

 Redução dos riscos de processo;

 Uso efetivo de especialistas;

 Conformidade com padrões;

 Desenvolvimento acelerado;

 Padronização da arquitetura.



Requisitos do 
ReusoInvestimentos para:

 Criar componentes reutilizáveis;

 Realizar testes e garantia de qualidade acima do que 
normalmente seria esperado;

 Manter as bibliotecas, recursos de consulta e outras 
facilidades.



Problemas do 
Reuso



Problemas do Reuso (Foco 
Técnico) Dificuldade de manutenção;

 Falta de ferramentas CASE de apoio (ao reuso);

 Síndrome do “não foi inventado aqui”;

 Custos de manutenção de biblioteca componentes;

 Encontrar e adaptar componentes reutilizáveis dentro 
do tempo disponível;

 Acesso fácil a software existente não garante o reuso 
de software;

 Reuso de software deve ser especificado, projetado, 
implementado e documentado.



Problemas do Reuso (Foco 
Gerencial) Falta de apoio da gerência: geralmente ao mudar um 

processo que os gerentes já dominam, eles se sentem 
ameaçados.

 Complexidade relativo à gestão de vários projetos de 
software.

 Estruturas organizacionais inadequadas: o excesso de 
burocracias.

 Economia só pode ser observada a longo prazo.
 Requer investimentos iniciais: uma gestão moderna 

possui seu custo é um pouco mais elevado dos que os 
métodos tradicionais.



Até Problemas Difíceis Tem 
Solução
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Técnicas de 
Reuso Patterns

 Padrões de projeto, arquiteturais, integração, teste, 

 Frameworks
 Frameworks web, mapeamento objeto relacional, injeção de 

dependências, testes, serviços remotos, 

 Componentes (DBC)
 ESBC, DBC, processos de desenvolvimento de componentes 

(RUP, CATALASYS, UML COMPONENTS), Tecnologia de 
componentes EJB, CORBA, ....... 
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