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8    EXEMPLO DE ARQUITETURA COM PADRÕES 

O presente capítulo demonstra um exemplo de uma arquitetura de um sistema simples 

de vendas, com o intuito de demonstrar o uso dos padrões descritos nessa monografia 

trabalhando em conjunto. A intenção não é de propor uma solução que possa ser aplicada a 

qualquer sistema, mas de fornecer uma base a partir da qual sistemas, principalmente sistemas 

com foco nas regras de negócio utilizando o padrão Domain Model, possam se basear. Para 

construir essa aplicação, foram utilizadas as seguintes tecnologias. 

• Camada de Apresentação: Java Sever Faces
1. 

• Camada de Aplicação: EJB
2. 

• Camada de Infra Estrutura: Hibernate
3. 

A arquitetura possui quatro camadas principais: Apresentação, Aplicação, Modelo e 

Infra Estrutura ou sendo mais específico, Camada de Persistência, como se pode vê na Figura 

80.  

Na camada de Apresentação existem as páginas JSP e os ManagedBeans
4 do JSF. A 

Figura 81 mostra o código da classe AbstractManagedBean, que implementa o padrão Layer 

SuperType (Capítulo 3) para a camada de Apresentação. Na Figura 82 tem-se o ManagedBean 

CompraBean, esse componente está associado ao Caso de Uso Realizar Compra. Ele recebe 

os dados vindos do formulário da página de realização de compras e faz uma chamada remota 

à classe GerenciadorCompraImpl. 

A classe GerenciadorCompraImpl, que está na camada de Aplicação, implementa o 

padrão Facade (Capítulo 6) para limitar e controlar o acesso às classes da camada de Modelo; 

ao mesmo tempo implementa um Service do Domain Driven Design (Capítulo 4), pois é uma 

classe que contém informações que não pertence a uma classe específica do Modelo e controla 

o fluxo com que as ações dos objetos dessa camada são executadas; além de ser um 

componente EJB. Como todas as informações nessa arquitetura precisam passar pela Facade 

da camada de Aplicação, esse é um local bom para implementar outras características não 

funcionais, como transação ou segurança, essas características são implementadas utilizando a 

tecnologia EJB. O código da classe GerenciadorCompraImpl é mostrado na Figura 83. 

 
 

                                                
1 http://java.sun.com/javaee/javaserverfaces/ 
2 http://java.sun.com/products/ejb/ 
3 http://www.hibernate.org/ 
4 Uma ManagedBean é uma classe cadastrada no JSF que permite, entre outras coisas, que seus métodos sejam 
invocados diretamente de um formulário HTML em uma página JSP. 



 
Figura 80: Arquitetura de um sistema de vendas utilizando padrões. 

Fonte: O próprio autor. 

 
 

A classe GerenciadorCompraImpl manipula os objetos do modelo e salva suas 

informações por meio das classes CompraRepositorio e ClienteRepositorio. Essas classes 

implementam o padrão Repositório (Capítulo 5), o que deixa as classes do Modelo 

independentes da camada de Persistência. O código da classe CompraRepositorio é mostrado 

na Figura 86. O código classe ClienteRepositorio é semelhante ao código da classe 

CompraRepositorio e foi omitido. 

 
 
 
 
 



public abstract class AbstractManagedBean { 

  

 private List<String> mensagens = new ArrayList<String>(); 

 

 public void addMensagem(String msg) { 

  mensagens.add(msg); 

 } 

 

 public boolean temMensagens() { 
  return mensagens.size() > 0; 

 } 

 

 public String getMensagens() { 

  if (mensagens.size() > 0) { 

   String strMsg = "<ul>"; 
   for (String msg : mensagens) { 
    strMsg += "<li>" + msg + "</li>"; 

   } 

   strMsg += "</ul>"; 
   return strMsg; 

  } else { 

   return ""; 

  } 

 } 

 

 public void clearMensagens() { 

  mensagens.clear(); 

 } 

  

 // a pagina que deve ser chamada 
 private String pagina; 

  

 public final void setPagina(String pagina){ 
  this.pagina = pagina; 

 } 

  

 public final String getPagina(){ 
  return pagina; 

 } 

  

 /** 
  * Indica para qual pagina redirecionar (a pagina asociada ao bean) 
  * @return a string da navegacao 
  */ 
 public abstract String exibirPagina(); 

  

} 

Figura 81: A classe AbstractManagedBean da camada de Apresentação. 
Fonte: O próprio autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
public class CompraBean extends AbstractManagedBean { 

 

 private GerenciadorCompra gerenciador; 

 

 private List<Produto> produtos; 

  

 private Cliente cliente; 

  

 private String enderecoEntrega; 

  

 private boolean embalarPresente; 

  

 private FormaPagamento formaPagamento; 

  

 public CompraBean(){ 

   

  try { 
   InitialContext ctx = new InitialContext(); 

   gerenciador = (GerenciadorCompra) ctx.lookup( 

"lojapadroes/GerenciadorCompraImpl/remote"); 
  } catch (Exception e) { 
   // tratamento da exceção 

  } 

   

  GenericDAO dao = new GenericDAO(); 
  produtos = (List<Produto>) dao.findAll(Produto.class); 

 

 } 

  

 public List<Produto> getProdutos() { 
  return produtos; 

 } 

 

 

 public String realizarCompra() { 

  gerenciador.realizarCompra(cliente, enderecoEntrega,  

embalarPresente, formaPagamento, produtos); 

  addMensagem("Compra realizada com sucesso"); 
  return "index"; // retorna para a pagina inicial 

 } 

 

 @Override 
 public String exibirPagina() { 
  return getPagina(); 

 } 

 

} 

Figura 82: A classe CompraBean da camada de Apresentação 
Fonte: O próprio autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

@Stateless 
@TransactionManagement(TransactionManagementType.CONTAINER) 
public class GerenciadorCompraImpl implements GerenciadorCompra { 

 

 //instaciados por injecao de dependencias 

 CompraRepositorio repositorio1; 

 ClienteRepositorio repositorio2; 

  

 @Override 
 @TransactionAttribute(TransactionAttributeType.MANDATORY) 
 public void realizarCompra(Cliente cliente, String enderecoEntrega, 
   boolean embalarPresente, FormaPagamento formaPagamento, 

   List<Produto> produtos) { 

   

   

  Compra compra = new Compra(new Date(), enderecoEntrega,  

    embalarPresente, formaPagamento, produtos); 

   

  cliente.fazerNovoPedido(compra); 

   

   

  try { 

   repositorio2.add(cliente); 

   repositorio1.add(compra); 

  } catch (Exception e) { 
   // tratamento da exceção 

  } 

   

 } 

 

} 

Figura 83: A classe GerenciadorCompraImpl da camada de Aplicação 
Fonte: O próprio autor. 

 

Nas Figuras 84 e 85 está o código de uma classe que representa as classes da camada 

de Modelo, a classe Compra. Ela possui tanto os dados como as regras de negócio de sua 

competência e não possui nenhuma referência a classes de outras camadas. 

Nesse exemplo, a classe Compra é a raiz da agregação formada pelas classes Compra, 

ItemCompra, FormaPagamento e Produto. Sendo assim, nenhuma classe fora da agregação 

pode fazer referências às demais classes da agregação, somente a classe raiz, nesse exemplo a 

classe Compra. 

 

 

 

 

 

 

 



 
@Entity 
public class Compra{ 

 

 @Id private int id; 

 

private Date data; 

 

 private String enderecoEntrega; 

 

 private boolean embalarPresente; 

 

 private Status status = Status.ABERTA; 

 

 private FormaPagamento formaPagamento; 

 

 @ManyToOne 
 private List<ItemCompra> itensCompra; 

 

 public Compra(Date data, String enderecoEntrega, boolean 

embalarPresente, FormaPagamento formaPagamento, List<Produto> produtos){ 

 

  this.data = data; 

  this.enderecoEntrega = enderecoEntrega; 

  this.embalarPresente = embalarPresente; 

  this.formaPagamento = formaPagamento; 

   

  criaItensCompra(produtos); 

 } 

 

 private void criaItensCompra(List<Produto> produtos){ 
  itensCompra = new ArrayList<ItemCompra>(); 

   

  // para cada produto diferente cria um item compra direferente 
  for (Produto produto : produtos) { 
   ItemCompra item = new ItemCompra(produto); 

   itensCompra.add(item); 

  } 

 } 

 

 public float getTotalCompra(){ 
  float total = 0.0f; 

 

  for (ItemCompra item : itensCompra) { 

   total += item.getValorTotal(); 

  } 

   
total += this.getValorFrete(); 

 

  if(embalarPresente) 

   total += 2.00f; 

 

  total = total * formaPagamento.processarDesconto(); 

 

  return total; 

 } 

Figura 84: A classe Compra da camada de Modelo 
Fonte: O próprio autor. 

 
 
 



 
 
public float getValorFrete(){ 

  if(enderecoEntrega.equals("Rio Grande do Norte")){ 
   return 130.86f; 
  }else{ 
   return 15.45f; 

  } 

 } 

 

public Status getStatus() { 
  return status; 

 } 

 

 public Date getData(){ 
  return data; 

 } 

 

 /* 
  * ABERTA = compra aberta pelo cliente 
  * ESPERANDO_PAGAMENTO = cliente confirmou a compra mais nao pagou 
ainda 
  * ESPERANDO_ENTREGA = cliente confirmou pagamento, e a compra foi 
enviada 
  * CONCLUIDA = a entrega foi confirmada 
  */ 
 public enum Status { 
  ABERTA, ESPERANDO_PAGAMENTO, ESPERANDO_ENTREGA, CONCLUIDA 

 } 

} 

Figura 85: A classe Compra da camada de Modelo continuação. 
Fonte: O próprio autor. 

 
 
public interface CompraRepositorio { 

 

 public void add(Compra c) throws Exception; 

  

} 

 

Figura 86: A interface CompraRepositorio da camada de Modelo 
Fonte: O próprio autor. 

 
 

Por último, são mostradoas as classes responsáveis pela persistência dos objetos. A 

classe GenericDAO, Figura 87, que também implementa o padrão Layer SuperType, mas 

agora para a camada de persistência e possui os métodos de persistência comuns a todos os 

objetos do modelo. E na Figura 88 tem-se a classe CompraDAO. Essa classe possui os 

métodos específicos para a classe Compra e implementa o repositório dela. 

 

 

 

 



 

public class GenericDAO { 

 

 protected Session session; 

 

 public GenericDAO() { 
  if (session == null) { 

   session = SessionFactorySingleton.getInstance() 

.getSession(); 

  } 

  return session; 

 } 

 

 public void close() { 
  if ( session != null) session.close(); 

 } 

 

 private void change(Object o, char t){ 
  if (t == 'C') { 

   session.save(o); 

  } else if (t == 'D') { 

   session.delete(o); 

  } else if (t == 'U') { 

   session.saveOrUpdate(o); 

  }  

 } 

 

 public void save(Object o) { 

  change(o, 'C'); 

 } 

 

 public void delete(Object o) { 

  change(o, 'D'); 

 } 

 
 public void update(Object o) { 

  change(o, 'U'); 

 } 

 

 public Collection findAll(Class c) { 

  Collection col = session.createCriteria(c).list(); 

  return col; 

 } 

 

 public Object findByPrimaryKey(Class c, Serializable id) { 

  Object o = session.get(c, id); 

  return o; 

 } 

     

 public List findLikeCampo(String classe, String campo, String valor)  

{ 

      Query q = session.createQuery( "from " + classe + " obj "  
+ " where obj." + campo + " like '" + valor + "%'"); 

         return q.list(); 

     } 

  

} 

Figura 87: A classe GenericDAO da camada de Infra Estrutura. 
Fonte: O próprio autor. 

 



 
 
public class CompraDAO extends GenericDAO implements CompraRepositorio{ 

 

 @Override 
 public void add(Compra c) throws Exception { 

  save(c); 

 } 

 

} 

 

Figura 88: A classe CompraDAO da camada de Infra Estrutura. 
Fonte: O próprio autor. 

 
 
 
 
 

Nesse capítulo foi mostrado um exemplo de uma aplicação que buscou apresenta como 

alguns dos padrões descritos nesse trabalho podem interagir em conjunto em um sistema. No 

próximo capítulo são apresentas as conclusões do trabalho. 

 

  



9    CONCLUSÕES 
Este trabalho mostrou-se bastante proveitoso uma vez que conseguiu-se descrever 

detalhadamente e com exemplos os principais padrões envolvidos no desenvolvimento de um 

sistema corporativo, dando uma noção dos principais problemas e soluções para essa linha de 

desenvolvimento. Não existe uma solução única, um padrão que pode ser usado em todas as 

aplicações e funcione bem para todos os problemas, cada aplicação possui um conjunto de 

particularidades que devem ser sempre levadas em consideração na hora da escolha de quais 

padrões utilizar. O que se procurou com esse trabalho foi descrever padrões que fornecessem 

uma base para quem precisa desenvolver uma arquitetura orientada a objetos de um sistema 

corporativo. 

Durante este trabalho deu-se destaque, pelo uso de padrões como o Domain Model e 

técnicas como o Domain Driven Design, a como se modelar um sistema que utilize realmente 

as vantagens da orientação a objetos, tais como: o real uso do encapsulamento, eliminando 

métodos sets e gets que apenas serviam como uma maneira mais trabalhosa de tornar os 

atributos públicos; possibilidade dos objetos manterem a consistência dos seus dados, 

diminuindo os pontos de erros no sistema; aumentar a reusabilidade do código, pois elimina-

se objetos que possuíam regras de negócio muito especializadas, que serviam apenas para 

atender uma situação específica, distribuindo essas regras pelos objetos que possuem a 

competência para executá-las. 

Mostrou-se também vantagens no sentido de deixar o modelo o mais próximo possível 

do domínio da aplicação e independente das demais camadas do sistema, melhorando assim a 

flexibilidade desse, o entendimento do modelo pelos desenvolvidos e comunicação entre estes 

e os clientes. Essa melhora na comunicação implica em clientes mais integrados ao 

desenvolvimento, facilitando o seu entendimento no que diz respeito aos recursos, custos e 

tempo despendidos durante o projeto de um sistema. 

Trabalho futuros dando seguimento a pesquisa realizada nesse trabalho poderiam 

seguir duas linhas: Primeiro, aumentar a lista de padrões descritos acrescentando padrões que 

se propõem a resolvem determinados problemas que não foram abordados nesse trabalho. Em 

segundo lugar, implementar sistemas utilizando os padrões descrito nesse trabalho ou algum 

outro e compará-los com outros construídos sem o uso desses padrões, buscando obter dados 

com relação a linhas de código, número de classes, tamanho das classes e métodos, 

desempenho da aplicação, tempo gasto para implementar determinado problema, tempo gasto 

para realizar mudanças nas regras de negócio ou nos requisitos funcionais e não funcionais, 



clareza do código, entre outros. Tal trabalho terá o intuito de provar, pelos números obtidos 

em uma situação real, que realmente esses padrões cumprem o que eles se propõem a fazer. 
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