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3    Padrões Básicos 

 

Neste capítulo serão apresentados alguns padrões de projeto, que podem ser usados 

diretamente da maneira que foram definidos ou como base para compor padrões mais 

complexos. Os padrões listados neste capítulo não pertencem a uma camada específica da 

aplicação, diferentemente dos demais padrões que serão apresentados nos próximos capítulos.  

3.1    DELEGATION 

3.1.1    Conceito 
 

Delegation é um padrão no qual um objeto delega a tarefa ou parte da tarefa que ele 

deveria implementar a outros objetos, sem que os seus cliente tomem conhecimento, isto é, 

sem que o código dos objetos que acessam a Delegation precise mudar. A relação entre o 

objeto invocado pelo cliente e o objeto a que é delegada a tarefa é uma composição. 

Normalmente classes muito grandes possuem códigos duplicado e são difíceis de 

entender. Delegar código duplicados e tarefas que não são de responsabilidade do objeto a 

outros objetos é uma boa prática de design e ajuda a reduzir o tamanho dos códigos das 

classes das quais objetos são instanciados, melhora a reusabilidade (reaproveitamento de um 

mesmo trecho de código em vários lugares de uma aplicação sem precisar replicá-lo), os 

processos de debug e teste e facilita o entendimento dos objetos e seus métodos (DEUGO, 

2007, p.2). Delegation permite a objetos compartilhar implementação sem usar herança e sem 

duplicar código. 

É preciso tomar cuidado para não exagerar e delegar todos os métodos de um objeto a 

outro objeto, isso pode aumentar muito o número de classes de uma aplicação e, 

conseqüentemente, aumenta a complexidade de entendimento do seu código. Uma boa medida 

é perceber a coesão dos objetos, a tarefa que for de responsabilidade do objeto é bom que ele a 

execute, e não seja delegada a outros.  

Delegation pode ser um problema também para sistemas distribuídos, pois ele aumenta 

o número de chamada a métodos de objetos. Como essas chamadas serão remotas, o 

desempenho da aplicação pode ser prejudicado. 

3.1.2    Exemplo do uso do padrão Delegation 
 



O exemplo para demonstrar o padrão Delegation consiste em um chefe de uma loja 

varejista, que precisa realizar uma liqüidação de estoque. Para isso, delega todas as tarefas que 

podem ser realizadas por outros funcionários, deixando para realizar apenas aquelas tarefas 

que são da sua competência exclusiva. 

A classe ChefeDelegation que implementa o padrão Delegation é mostrada da Figura 

8. Ela é a classe responsável por realizar um liqüidação na loja varejista. Para que o chefe 

possa cumprir essa tarefa “complexa” é necessário delegar duas tarefas menores aos seus 

gerentes de vendas (Figura 6) e compras (Figura 7). Por fim, tem-se um exemplo de uma 

classe cliente: TesteDelegation (Figura 9), que apenas instancia as classes anteriores e chama 

o método realizarLiquidacao() da classe ChegeDelegation. 

 

public class GerenteVendas{ 
public String calculaPrecoVendaMinimo(){ 

       return "calculando preço de venda minimo"; 
      } 

} 

 

 Figura 6: Código fonte da classe GerenteVendas 
Fonte: O próprio autor. 

 

public class GerenteCompras{ 
public String realizaPesquisaMercado(){ 

return "realizando pesquisa no mercado"; 
} 

} 

 

Figura 7: Código fonte da classe GerenteCompras 
Fonte: O próprio autor. 

 

public class ChefeDelegation{ 
      

     private GerenteCompras g1; 
     private GerenteVendas g2; 
 

     public Delegation(GerenteCompras g1, GerenteVendas g2){ 
this.g1 = g1; 

this.g2 = g2; 

     } 

  

     public String realizaLiquidacao(){ 
          return g1.realizaPesquisaMercado() + 

g2.calculaPrecoVendaMinimo() + decidePrecoLiquidacao(); 

     } 

 

     private string decidePrecoLiquidacao(){ 
         return "decidindo preço no liquidação"; 
     } 

} 

Figura 8: Código fonte da classe ChefeDelegation 
Fonte: O próprio autor. 

 
 
 



 
 
 

public class TesteDelegation{ 
 

 public static void main(String[] args){ 
   GerenteVenda gv = new GerenteVendas(); 

   GerenteCompras gc = new GerenteCompras();  

ChefeDelegation chefe = new ChefeDelegation(gv, gc); 

System.out.println(chefe.realizaLiquidacao()); 

 } 

 

} 

 Figura 9: Código fonte da classe TestaDelegation 

Fonte: O próprio autor. 
 

 

  

 

3.2    Gateway 

3.2.1    Conceito 
 
Um Gateway é um objeto que encapsula o acesso a um sistema ou a um recurso 

externo do sistema.  

Sistemas Corporativos normalmente precisam se comunicar com recursos externos que 

quase sempre são sistemas não orientados a objetos, como um Banco de Dados relacional ou 

um Web Service
1. A principal função do Gateway é esconder a complexidade de acesso a uma 

API externa.  Se o sistema precisar mudar o recurso externo que ele está acessando, a única 

classe que precisará ser reimplementada é a classe que representa o Gateway. Isso muito 

importante em sistemas corporativos, que têm como uma de suas características as constantes 

mudanças.  

Mesmo se o recurso que o sistema estiver acessando tiver uma probabilidade de 

mudança muito pequena, pode-se pensar no uso do Gateway para facilitar os testes de partes 

do sistema que envolvam acessos a esses recursos externos, pois pode-se alterar a 

implementação de um Gateway para que o mesmo simule o acesso a um sistema externo, sem 

que o restante do sistema precise tomar conhecimento que o recurso externo não está presente, 

assim não é preciso que o recurso esteja disponível para o sistema ser testado.  

Outra vantagem do padrão Gateway é deixar o código do seu sistema legível, pois toda 

a complexidade de acesso a uma API externa fica encapsulada na classe do Gateway. É uma 

                                                
1 Web Service: Solução para integração de sistemas utilizando a linguagem de marcação XML e o protocolo 
SOAP. 



boa escolha usar um Gateway sempre que se tiver uma interface um pouco complexa para 

algum recurso que pareça externo ao sistema.  

Este padrão é muito similar aos padrões Facade, Adapter e Mediator do  GoF 

(GAMMA et al, 1994), (FOWLER, 2002, p.468) cita algumas diferenças entre esses quatro 

padrões. 

• Enquanto Facade simplifica uma API mais complexa, o que geralmente é feito 
escrevendo-se um serviço de uso geral, um Gateway é escrito pelo cliente para o seu 
uso particular. Além disso, o Facade sempre implica em uma diferente interface para 
o que se está ocultando, já um Gateway pode copiar inteiramente a fachada 
envolvida, usando para propósito de teste. 

• O Adapter altera uma implementação de uma interface para combinar com outra 
interface que se precisa trabalhar. Com Gateway geralmente não existe essa 
interface, em vês disso, você pode usar um Adapter para mapear uma implementação 
para uma interface do Gateway. Nesse caso o Adapter é uma parte da implementação 
do Gateway. 

• O Mediator usualmente separa múltiplos objetos para que eles não saibam da 
existência um do outro, mas apenas da existência do Mediator. Com um Gateway 
existem geralmente apenas dois objetos envolvidos e o recurso que está sendo 
encapsulado não sabe da existência do Gateway.  

3.2.2    Exemplo de uso do padrão Gateway 
 

Nessa subseção é mostrado um exemplo do uso do padrão Gateway, através de um 

sistema simples que precisa acessar um serviço de mensagens (esse exemplo de sistema de 

mensagens foi extraído de (FOWLER, 2002, p. 468)). Na Figura 10, é mostrado um diagrama 

de classes que representa o esquema do Gateway. Têm-se três classes: MessageSender, que 

representa um sistema de envio de mensagens e possui uma interface complicada de ser 

entendida; a classe Order que representa o sistema cliente que precisa se comunicar com a 

classe MessageSender para o envio de mensagens; e a classe MessageGateway que é a classe 

que implementa o padrão Gateway. 

Como o sistema de mensagem deve ser utilizado por um número grande de clientes, 

sua interface deve ser o mais genérica possível. O método send() da classe MesageSender , 

que implementa o envido de mensagens, recebe dois parâmetros. Uma String indicando o tipo 

da mensagem e um array de Objetos que são os argumentos da mensagem. 



 
Figura 10: O diagrama de classes representativo do padrão Gateway 

Fonte: O próprio autor. 
 

Olhando para a assinatura do método send() da classe MesageSender é impossível 

dizer quais parâmetros devem ser passados a um determinado tipo de mensagem. Todo 

programador que esteja desenvolvendo alguma parte de um sistema que precise se comunicar 

com esse sistema de mensagem, deve ser conhecedor de todos os tipos de mensagem 

suportados e quais parâmetros esses tipos de mensagem devem receber, o que torna o 

desenvolvimento exaustivo e improdutivo. Nesse exemplo se aplica bem o uso de um 

Gateway, pois está se acessando um recurso externo ao sistema e se quer esconder a 

complexidade de acesso a essa aplicação externa. 

A classe MessageGateway possui apenas um método sendConfirmacao() que envia 

uma mensagem do tipo confirmação e possui todos os seus parâmetros bem definidos para tal 

tipo de mensagem. Outra coisa que esse Gateway simplifica são os códigos de erros no envio 

de mensagens. No sistema de envio de mensagens, os erros são repassados através de códigos 

de erro que representam o tipo de problema que ocorreu, tal qual em linguagens mais antigas 

como C. O Gateway converte esses códigos para exceções, uma maneira mais lógica e clara 

de se reportar erros.    

Na Figura 11 é apresentado o código do cliente (a classe Order) que usa o sistema de 

mensagens sem o uso do Gateway, na Figura 12 é mostrado o código do mesmo cliente agora 

fazendo o uso do Gateway.  

 

 

 

 



public class Order{ 
 

 protected static final String CONFIRMACAO = "CNFRM";  

 

 private int valorTotal = 100; 
 

 private String idOrder = "10";  

 

public static final String SIMBOLO = “R$”; 
 
public void sendConfirmacao() { 

 

  MessageSender msg = new MessageSender (); 
 

  Object[] args = new Object[]{idOrder,  

new Integer(valorTotal), SIMBOLO}; 
 

  int ack = msg.send(CONFIRMACAO, args); 

 

if(ack != MessageSender.SUCESSO) 

System.out.println(" Ocorreu erro!"); 

 

 } 

 

} 

Figura 11: Código fonte da classe Order sem usar o Gateway 
Fonte: O próprio autor. 

 
 
public class Order{ 
 

 private int valorTotal = 100; 
 

public static final String SIMBOLO = “R$”; 
 

 private String idOrder = "10"; 
 

public void sendConfirmacao() { 
 

  MenssageGateway msg = new MenssageGateway(); 
 

  msg.sendConfirmacao( idOrder, valorTotal, SIMBOLO); 

 } 

 

} 

Figura 12: Código fonte da classe Order usando o Gateway 
Fonte: O próprio autor. 

  

 

Apesar de ser um exemplo simples, nota-se um aumento na complexidade da classe 

Order na Figura 11. É aconselhável encapsular essa complexidade dentro de um Gateway. O 

código do Gateway é mostrado na Figura 13 e o da classe MessageSender na Figura 14. 

 

 

 



public class MenssageGateway { 
 

 protected static final String CONFIRMACAO = "CNFRM"; 
 

 private MessageSender sender = new MessageSender(); 
 

 

 public void sendConfirmacao(String orderID, int amount,  
String symbol){ 

 

  Object[] args = new Object[]{orderID, new Integer(amount), 
symbol}; 

 

  send(CONFIRMACAO, args); 

 } 

 

 private void send(String msg, Object[] args){ 
  int returnCode = doSend(msg, args); 
 

  if(returnCode == MessageSender.PARAMETRO_NULO) 
   throw new NullPointerException("Parametro null: "+msg); 
 

  if(returnCode != MessageSender.SUCESSO) 
   throw new IllegalStateException( 

"Inesperado erro do sistema de mensagem #:"+ returnCode); 

 } 

 

 protected int doSend(String msg, Object[] args){ 
  assert(msg != null); 
  return sender.send(msg, args); 
 } 

 

} 

 
Figura 13 Código fonte da classe MessageGateway 

Fonte: O próprio autor. 
 
 
 
 
 

public class MessageSender { 
 

 public final static int PARAMETRO_NULO = -1; 
 public final static int TIPO_MENSAGEM_DESCONHECIDA = -2; 
 public final static int SUCESSO = 0; 
 

 

 public int send(String msg, Object[] args){ 
  // lógica de envio de mensagens 
  return 0; 
 } 

 

} 

Figura 14: Código fonte da classe MessageSender 
Fonte: O próprio autor. 

 



3.3    Layer Supertype 

3.3.1    Conceito 
 

Um tipo que contém todos os atributos e métodos comuns aos objetos da camada a 

qual ele pertence. É muito comum para objetos de uma mesma camada terem métodos e 

atributos em comum. Uma boa prática, para evitar duplicação de código, é colocar esses 

atributos e métodos em comum em uma classe que todas as classes dessa camada posam 

herdar, isso é o padrão Layer Supertype. Se existir mais de um tipo de objeto em uma mesma 

camada, com atributos não comuns, é aceitável ter mais de um objeto Layer Supertype. 

3.3.2    Exemplo de uso do padrão Layer Supertype 
 

Na Figura 15 é mostrado um diagrama que representa o padrão Layer Supertype. O 

exemplo muito simples consiste apena de uma classe GenericGerenciador que possui os 

dados comum da camada de aplicação, nesse exemplo, o método 

verificaAutorizacaoUsuario() que executa a ação de verificar se um determinado usuário 

possui autorização para realizar um tarefa mediante o login e a senha dele. Como essa 

operação deve ser utilizada por todas as classes dessa camada, fez-se necessário colocá-la na 

classe pai da camada. 

Nas Figuras 16 e 17 é mostrado o código das classes que são esquematizadas na Figura 

15.  

 
 

Figura 15: O diagrama de classes representativo do pattern Layer Supertype 
Fonte: O próprio autor. 

 



 
public class GenericGerenciador { 
 

 public boolean verificaAutorizacaoUsuario(String login,  
String senha){ 

  //lógica para verificar autorização do usuário 
} 

} 

Figura 16: Código fonte da classe GenericGerenciador 
Fonte: O próprio autor. 

 
 
 
public class GerenciadorClientes extends GenericGerenciador{ 
 

 private Cliente c; //já instanciado 
 

public void realizaCompra(){ 
  if(this.verificaAutorizacaoUsuario(c.getLogin(), 
c.getSenha())){ 

   //lógica para realizar uma compra do usuário   
  }else{ 

 System.out.println(“Sem autorização para realizar  
essa operação”); 

} 

 

 } 

} 

Figura 17: Código fonte da classe GerenciadorCliente 
Fonte: O próprio autor. 

 
 

3.4    Separated Interface 

3.4.1    Conceito 
 

Define uma interface para desacoplar (vide Capítulo 2, p.5) uma camada de outra. 

Uma maneira de melhorar o design da arquitetura de sistemas corporativos, que estão sempre 

sujeitos a mudanças, é reduzir a dependência entre suas partes. O caminho mais comum para 

se alcançar isso é agrupando a arquitetura em camadas e controlando a dependência entre elas, 

com regras do tipo: uma camada só pode depender da camada adjacente (no exemplo da 

subseção 2.3 a camada de aplicação é adjacente à camada de apresentação, a camada de 

modelo é adjacente à camada de aplicação e assim sucessivamente). No entanto, as vezes é 

preciso contradizer essas regras quando por exemplo, uma camada acessa outra sem passar 

pelas camadas intermediárias (camada de apresentação acessando a camada de persistência 

diretamente) ou quando se deseja que a camada do modelo não dependa de nenhuma outra (da 

camada de persistência por exemplo). Nesses casos o uso do padrão Separated Interface ajuda 

a diminuir essas dependências entre as camadas. No exemplo da camada de apresentação 



acessando diretamente a camada de persistência, a apresentação passaria de depender da 

interface da camada de persistência. Mesmo que as classes da camada de persistência mudem, 

se a interface não mudar, a apresentação não precisará mudar. Na pratica, ainda existe uma 

dependência indireta, se as mudanças na persistência forem tão grandes que afetarem a 

interface também, será preciso refazer suas classes da apresentação. É quase impossível 

eliminar essas dependências completamente, elas sempre vão existir. 

3.4.2    Exemplo de uso do padrão Separated Interface 
 

Na Figura 18 é mostrado o esquema do padrão Separated Interface.  Existe a classe 

Usuario da camada de modelo que precisa acessar a camada de persistência para persistir os 

seus dados. Em vez de acessar diretamente os métodos da classe UsuarioDAOImpl do pacote 

dao, a classe Usuario só enxerga os métodos da interface UsuarioDAO
2, que está na sua 

própria camada, estão a classe Usuario nem toma conhecimento que existe uma camada dao 

de persistência. 

Em sistema onde apenas uma camada deve acessar a outra, essa interface pode ficar 

dentro da camada cliente, e quem desenvolver a camada cliente será responsável por definir a 

interface entre esta camada e a camada servidora (camada que presta o serviço). Em sistemas 

onde várias camadas dependem dos serviços de uma terceira camada, a interface entre essas 

camadas pode ficar em outra camada separada. Nesse caso o desenvolvedor da implementação 

será também o responsável por definir a interface. 

O código da classe Usuario é mostrado na Figura 19. Nas Figuras 20 e 21 são 

apresentados os códigos da interface UsuarioDAO  e da classe UsuarioDAOImpl 

respectivamente. 

 

                                                
2 Está se usando nesse exemplo a estrutura interface da linguagem Java, para linguagens que não suportam esse 
tipo de estrutura, pode-se usar uma classe abstrata. Classes abstratas podem ser uma boa escolha também se é 
preciso fornecer alguma implementação padrão. 



 
Figura 18: O diagrama de classes representativo do padrão Separated Interface 

Fonte: O próprio autor. 
 

public class Usuario{ 
 

 private String login; 
 

 private String senha; 
 

 public void insereUsuario() throws SQLException, IOException{ 
  if(login != null && senha != null){ 
   UsuarioDAO dao = new UsuarioDAOImpl(); 
   dao.insert(this); 
  } 

 

 } 

 

 public void insereUsuarioComPlugin() throws SQLException,  
          IOException{ 

  if(login != null && senha != null){ 
   UsuarioDAO.INSTANCIA.insert(this); 
  } 

 } 

 

 // outros métodos 

} 

 
Figura 19: Código fonte da classe Usuario 

Fonte: O próprio autor. 
 
 
 
 

 
 



public interface UsuarioDAO { 
 

 public static final UsuarioDAO INSTANCIA 
 = (UsuarioDAO) PluginFactory.getPlugin(UsuarioDAO.class); 
 

 public void insert(Usuario u) throws SQLException, IOException ; 
} 

Figura 20: Código fonte da interface UsuarioDAO 
Fonte: O próprio autor. 

 

public class UsuarioDAOImpl implements UsuarioDAO{ 
 

 private Connection con; 

 

 public void setConnection(Connection con) { 
  this.con = con; 

 } 

 

 public void insert(Usuario u) throws SQLException { 
  PreparedStatement st = con.prepareStatement 

   ("INSERT INTO USUARIO (login, senha) values (?, ?)"); 

  st.setString(1, u.getLogin()); 

  st.setString(2, u.getSenha()); 

  st.executeUpdate(); 

  st.close(); 

 } 

} 

 

Figura 21: Código fonte da classe UsuarioDAOImpl 
Fonte: O próprio autor. 

 

Umas das dependências que ainda existe no exemplo acima, é a do cliente com a classe 

que está sendo instanciada. A classe cliente ainda precisa saber da existência da classe que se 

está instanciando. Para diminuir essa dependência é necessário utilizar algum padrão de 

criação que resolva esse problema. Factory (GAMMA et al, 1994), Plugin e Dependency 

Injection são alguns padrões que diminuem a dependência na hora de se instanciar novos 

objetos. Esses padrões serão discutidos mais tarde nesse mesmo capítulo (seções 3.7, 3.8 e 3.9 

respectivamente).  

Pode-se notar que esse padrão diminui a dependência entre partes ou camadas de um 

sistema, mas aumenta a quantidade de código que um desenvolvedor precisa manter. Levando 

em consideração que será preciso usar outros padrões, como o Factory, para tornar mais 

independente o código cliente das classes que se está precisando acessar. Para aumentar a 

produtividade é recomendável criar Separated Interface apenas para partes do sistema em que 

é preciso diminuir o acoplamento. Separar a interface da sua implementação é um refactoring 

simples na arquitetura de um sistema que pode ser feito apenas quando surgir a necessidade.  



3.5    Template Method 

3.5.1    Conceito 
 

O padrão Template Method garante a ordem em que ações devem ser executadas para 

realizar alguma tarefa específica. O padrão consiste em se encapsular cada ação individual, 

que não se sabe como executar, como um método abstrato, e definir uma classe abstrata que 

executa os métodos abstratos criados na ordem correta. A classe concreta que estender a classe 

abstrata, referida anteriormente, será responsável por implementar os métodos abstratos para 

executar as ações. Ou seja, a classe abstrata sabe a ordem das ações e a classe que a 

implementar conhece que ações devem ser executadas. 

A centralização do fluxo da lógica na superclasse abstrata é um exemplo de Inversão 

de Controle (IoC). Geralmente definem-se APIs e chamam-se os métodos dessa API, com 

Template Method o método da superclasse abstrata (uma API) é responsável por chamar os 

métodos das classes filhas. Inversão de Controle é descrito em mais detalhes mais adiante 

nesse mesmo capítulo, na subseção 3.9 que trata do padrão Injeção de Dependências.   

3.5.2    Exemplo de uso do padrão Template Method 
 

Nessa subseção é mostrado um exemplo simples, baseado no exemplo do livro Head 

First Design Patterns (FREEMAN, E. et al, [199?], p.275), de uma situação onde o padrão 

Template Method pode ser útil. Suponha que um Usuario, Figura 19, precise preparar um café 

para beber. Existem dois tipos de cafés que podem ser preparados: Café Expresso e 

Cappuccino. Para se preparar esses dois tipos de café, é necessário seguir alguns passos 

mostrados na Figura 22. Com o objetivo de diminuir a duplicação de código e garantir que 

todas as classes clientes sigam os passos na ordem correta, criou-se a classe 

PrepararBebidaBaseCafe, Figura 22, e colocou um método final que chame os métodos do 

preparo do café na ordem correta, o método deve ser final para garantir que quem herdar a 

classe PrepararBebidaBaseCafe não o sobrescreva. Os métodos que são comuns no preparo 

do café foram implementados nessa mesma classe, os outros métodos que são específicos para 

cada tipo de café foram declarados abstratos e protegidos, para ser obrigados a serem 

implementados nas classes filhas e só poderem ser vistos por quem herdar a classe 

PrepararBebidaBaseCafe, respectivamente3. 

 

                                                
3 Desconsiderando que métodos protegidos podem ser acessados sem herança se as classes estiverem no mesmo 
pacote 



public abstract class PrepararBebidaBaseCafe { 
 

 public final void realizaPreparo() { 
  montar(); 

  adicionaCodimentos(); 

  adicionaAguaQuente(); 

  preparo(); 

  adicionaCodimentosFinais(); 

  tomar(); 

 } 

 

 protected void tomar(){ 
  System.out.println("Tomando café"); 

} 

 

 protected abstract void montar(); 

 

 protected abstract void adicionaCodimentos(); 
 

 protected abstract void preparo(); 
 

 protected abstract void adicionaAguaQuente(); 
 

 protected abstract void adicionaCodimentosFinais(); 
 

} 

Figura 22: Código fonte da classe PrepararBebidaBaseCafe 
Fonte: O próprio autor. 

 

Quem herdar essa classe vai ficar obrigado a implementar os métodos abstratos, isso é, 

as classes filhas conhecem o que deve ser feito. Exemplo de classes que herdam de 

PrepararBebidaBaseCafe são mostrados nas Figuras 23 e 24. 

 

public class CafeExpresso extends PrepararBebidaBaseCafe { 
 

 protected void adicionaAguaQuente() { 
  System.out.println("Água quente passa sobre pressão no pó de 
café"); 
 } 

 

 protected void adicionaCodimentos() {} 
 

 protected void adicionaCodimentosFinais() {} 
 

protected void montar() { 
  System.out.println("Torra e Moe o grao de cafe"); 
 } 

 

 protected void preparo(){ 
  System.out.println("O café vai direto para a xícara"); 
 } 

} 

 
Figura 23: Código fonte da classe CafeExpresso 

Fonte: O próprio autor. 
 

 



public class Cappuccino extends PrepararBebidaBaseCafe{ 
 

 protected void adicionaAguaQuente() { 
  System.out.println("Coloque a água fervente"); 
 } 

 

 protected void adicionaCodimentos() { 
  System.out.println("Adiciona açúcar, chocolate em pó, 
bicarbonato de sódio, canela em pó"); 
 } 

 

 protected void adicionaCodimentosFinais() { 
  System.out.println("Colocar por cima chantilly e cobertura de 
chocolate"); 
 } 

 

 protected void montar() { 
  System.out.println("Misture no liquidificador o leite em pó e o 
café solúvel (para triturar o café)"); 
 } 

 

 protected void preparo() { 
  System.out.println("Misturar até ficar cremoso"); 
 } 

} 

Figura 24: Código fonte da classe Cappuccino 
Fonte: O próprio autor. 

 

Como o método que vai ser chamado é o método final na classe pai (o método que 

contém a seqüência das tarefas e não deve ser sobrescrito nas classes filhas da classe que o 

contém), a seqüência das tarefas realizadas para se preparar os tipos de café é seguida, isso é, 

a classe pai não conhece como fazer, mas sabe a ordem em que deve ser feito. Um exemplo de 

um cliente para o padrão Template Method é mostrado na Figura 24. 

 

public class Usuario{ 
 

 // outros metodos e atributos 

  

public void horaIntervalo(){ 
  Cappuccino cafe1 = new Cappuccino(); 
  cafe1.realizaPreparo(); 

 

  System.out.println(“\n”); 
 

  CafeExpresso cafe2 = new CafeExpresso(); 
  cafe2.realizaPreparo(); 

} 

} 

Figura 25: Código fonte da classe Usuario chamando o método realizaPreparo da classe 
PrepararBebidaBaseCafe 
Fonte: O próprio autor. 

 
 
 
 



>Misture no liquidificador o leite em pó e o café solúvel (para triturar o 
café) 
>Adiciona açúcar, chocolate em pó, bicarbonato de sódio, canela em pó 
>Coloque a água fervente 
>Misturar até ficar cremoso 
>Colocar por cima chantilly e cobertura de chocolate 
>Tomando café 
> 
>Torra e Moe o grão de café 
>Água quente passa sobre pressão no pó de café 
>O café vai direto para a xícara 
>Tomando café 

Figura 26: Saída resultante da execução do código da Figura 25. 

3.6    Strategy 

3.6.1    Conceito 
 

O padrão Strategy é uma alternativa ao padrão Template Method, onde além de se 

poder garantir a seqüência das ações pode-se ter seqüências diferentes e essas serem 

escolhidas em tempo de execução. 

O padrão Strategy é mais flexível do que o padrão Template Method, porém essa 

flexibilidade tem um preço, ele é um pouco mais complexo e exige um maior trabalho para ser 

implementado. Outro ponto fraco do padrão Strategy é que existe um dependência do cliente 

em relação às classes que implementam a estratégia, como pode-se perceber no diagrama da 

Figura 27. 

Nesse diagrama tem-se a interface Strategy que representa uma estratégia genérica 

com o método execute() que os clientes devem chamar. Strategy1 e Strategy2 são duas classes 

que implementam a interface Strategy e constroem as suas respectivas tarefas  na seqüência 

correta sobrescrevendo o método execute() da mesma interface. Context é uma classe auxiliar 

que contém uma estratégia que irá ser executada e é a classe por onde o cliente executa a 

estratégia desejada. 

Esse padrão é mais flexível, pois ao contrário do Template Method, quem vai usar o 

padrão não precisa invocar uma classe concreta e uma classe que implemente uma ação 

individual não precisa herdar de uma superclasse abstrata que contém o template da seqüência 

das ações que se estar querendo garantir. 

O padrão Strategy define uma família de algoritmos, encapsulando cada um como um 

objeto, e torna esses objetos acessíveis. O padrão Strategy deixa os algoritmos muito 

independentes dos clientes que os usam. 



 
Figura 27: O diagrama de classes representativo do padrão Strategy 

Fonte: O próprio autor. 
 

3.6.2    Exemplo de uso do padrão Strategy 
 

Nessa subseção é mostrada a resolução do mesmo problema da subseção 3.5, o 

problema de se executar algoritmos diferentes para preparar tipos de cafés diferentes, mas 

dessa vez implementada utilizando o padrão Strategy. 

Na Figura 28 é mostrado o código fonte da interface PreparoCafeStrategy, 

implementada por todas as classes que desejarem implementar alguma estratégia. 

 

 

public interface PreparoCafeStrategy { 
 

 public void realizaPreparo(); 
 

} 

 

Figura 28: Código fonte da interface PreparoCafeStrategy  
Fonte: O próprio autor. 

 

 

Na Figura 29 é mostrado a classe PrepararCafe, classe que nesse padrão é responsável 

por conter a estratégia que se deseja usar. 

 

 

 

 

 



 

public class PrepararCafe { 
 

PreparoCafeStrategy strategy; 

 

     public Context(PreparoCafeStrategy strategy) { 
      this.strategy = strategy; 

     } 

 

     public void realizaPreparo() { 
       strategy.realizaPreparo(); 

     } 

} 

Figura 29: Código fonte da classe PrepararCafe 
Fonte: O próprio autor. 

 

Nas Figuras 30 e 31 tem-se as duas classes que implementação as tarefas para se 

preparar um Café Expresso e um Cappuccino, respectivamente. 

 

public class CafeExpressoStrategy implements PreparoCafeStrategy { 
 

 public void realizaPreparo() { 
  montar(); 

  adicionaAguaQuente(); 

  preparo(); 

  tomar(); 

 } 

 

 // definicao dos metodos 

} 

Figura 30: Código fonte da classe CafeExpressoStrategy 
Fonte: O próprio autor. 

 

 

public class CappuccinoStrategy implements PreparoCafeStrategy { 
 

 public void realizaPreparo() { 
  montar(); 

  adicionaCodimentos(); 

  adicionaAguaQuente(); 

  preparo(); 

  adicionaCodimentosFinais(); 

  tomar(); 

 } 

 

// definicao dos metodos 

} 

 

Figura 31: Código fonte da classe CappuccinoStrategy 
Fonte: O próprio autor. 

 

 

 



Por último na Figura 32, tem-se o código da classe Usuario executando a estratégia 

desejada. 

 

public class Usuario{ 
 

 // outros metodos e atributos 

 PrepararCafe context; 

 

public void horaIntervalo(){ 
  context = new PrepararCafe(new CappuccinoStrategy()); 
  context.realizaPreparo(); 

} 

} 

Figura 32: Código fonte da classe Usuario executando a estratégia CappuccinoStrategy 
 

3.7    Factory 

3.7.1    Conceito 
 

Uns dos sinais que um código está bem construído, possui qualidade e que boa parte 

dos padrões descritos nesse texto buscam é o baixo acoplamento. Idealmente objetos não 

deveriam conhecer a implementação de outros objetos só a interface4, esses também é um dos 

princípios básicos da programação orientada a objetos, o encapsulamento. 

Toda vida que for preciso instanciar um objeto, vai-se está instanciando um objeto 

concreto (objeto que possui além da interface detalhes internos), logo o principio citado acima 

de somente se conhecer a interface de um objeto está sendo quebrado, pois geralmente é 

necessário saber detalhes internos de um objeto para se instanciá-lo, como por exemplo, que 

seu construtor recebe um inteiro como argumento e que um valor válido para esse parâmetro é 

ser maior que zero. 

Outro caso que indica a má qualidade de um código é quando é preciso instanciar uma 

grande quantidade de objetos de tipos diferentes e os critérios da instanciação só são 

conhecidos em tempo de execução. Ou seja, o código vai ficar repleto de seleções (ifs) e isso 

implica em código difícil de entender e difícil de mudar, aumentando o custo com manutenção 

do sistema. 

Factory é um padrão que encapsula a criação de objetos (GAMMA et al, 1994). Os 

cliente dos objetos vão ter uma dependência apenas da classe que implementa o padrão 

Factory e a fábrica (ou Factory em inglês) vai depender dos objetos instanciados. Essa 

dependência é menos grave porque vai está concentrada em um único ponto do sistema. 
                                                
4 Não confundir com interface de Java. Interface nesse contexto é o conjunto de métodos que uma classe declara 
como públicos, isso é, o que ela deseja que as outras classes tenham acesso. 



Factory é um meio termo entre uma instanciação direta de um objeto e usar um padrão que 

remova completamente essa dependência, como o Dependency Injection.  

3.7.2    Exemplo do uso do padrão Factory 
 

Na Figura 33, é apresentado o código de uma fábrica de DAOs, objetos para acesso a 

dados que seguem um padrão de projeto cujo detalhamento será realizado no Capítulo 5, para 

a classe Usuario, essa fábrica possui um método estático getUsuarioDAO() que retorna 

uma classe que implemente a interface UsuarioDAO de acordo com o tipo passado.  

 

public class DAOFactory { 
 

 public static UsuarioDAO getUsuarioDAO(String tipo) { 
  if ("arquivo".equals(tipo)) { 
   return new UsuarioDAOImplArquivo(); 

  } else { 

   if("banco".equals(tipo)) 
    return new UsuarioDAOImpl(); 

   return null; 
  } 

 } 

} 

Figura 33: A classe que implementa o padrão Factory para DAOs da classe Usuario. 
Fonte: O próprio autor. 

 
Na Figura 34 é mostrado o esquema de dependências criado entres as classes com o padrão 

Factory. 

 
Figura 34: Dependência de classes com o padrão Factory 

Fonte: O próprio autor. 
 
 
 
 



Utilizar o padrão Factory para instanciar objetos faz com que as classes dependam 

apenas da interface, não importando se a classe que irá implementar UsuarioDAO irá salvar 

em arquivo, ou em um Banco de Dados, para a classe que está utilizando a fábrica, nesse caso 

a classe Usuario, só interessa saber que os suas informações foram salvas. Um exemplo de 

cliente para a classe DAOFactory é mostrado na Figura 35. 

 

public class Usuario{ 
 

 private String login; 
 

 private String senha; 
 

 public void insereUsuarioComFabrica() throws SQLException,  
          IOException{ 

  if(login != null && senha != null){ 
   UsuarioDAO dao = DAOFactory.getUsuarioDAO(“arquivo”); 

   dao.insert(this); 
  } 

 } 

 

 // outros métodos 

} 

Figura 35: Código Fonte da classe cliente para a classe DAOFactory 

 

3.8    Plugin 

3.8.1    Conceito 
 

Plugin é um padrão que tem por finalidade diminuir a dependência da criação de 

objetos. A classe que precisar instanciar um novo objeto vai depender do Plugin e não mais do 

objeto que vai ser instanciado. O Plugin é um padrão baseado no padrão Factory, mas com a 

diferença de poder escolher qual classe precisa ser criada em tempo de execução sem precisar 

re-compilar ou dar um redeploy na sua aplicação. Isso porque Plugin é uma fábrica que tem 

como um de seus requisitos possuir as instruções que instanciam os objetos em um único 

ponto externo ao sistema, por exemplo, colocar as configurações em um arquivo texto. Como 

se pode vê na Figura 36, o padrão Plugin faz uso do padrão Separated Interface. 

Plugin funciona melhor com uma linguagem de programação que suporte reflection
5, 

porque com reflection o Plugin pode escolher que objeto instanciar em tempo de execução. É 

possível usar Plugin em uma linguagem de programação que não suporte reflection, mas será 

                                                
5 Reflection permite um programa Java obter informações sobre suas propriedades e estruturas em tempo de 
execução. Por exemplo, os nomes dos métodos de uma determinada classe. 



preciso criar, dentro do Plugin, uma lógica condicional para que ele possa escolher qual classe 

instanciar em determinado momento. 

 

3.8.2    Exemplo de uso do padrão Plugin 
 

Neste exemplo um objeto Usuario vai persistir seu estado, para isso ele precisa 

instanciar um objeto da camada de persistência responsável por essa tarefa. Como um objeto 

do tipo Usuario pode ser salvo de diferentes formas (nesse exemplo são mostradas duas 

formas, em um arquivo e em um Banco de Dados) e a escolha dessa maneira de salvar muda 

constantemente, seria improdutivo ter que re-compilar o código da aplicação toda vida que se 

desejear alterar a implementação dessa maneira de salvar. 

Para resolver esse problema foi criada a estrutura mostrada na Figura 36, que 

implementa o padrão Plugin. 

 

 
Figura 36: O diagrama de classes representativo do padrão Plugin 

Fonte: O próprio autor. 
 

 

O objeto da classe Usuario chama o método da classe UsuarioDAO através de uma 

classe PluginFactory que esta interface possui (Figura 20). A classe PluginFactory ler uma 

arquivo de propriedade onde está configurado qual implementação de interface UsuarioDAO 



precisa ser instanciada. O PluginFactory realiza esssa instanciação através de reflection e 

retorna para o objeto Usuario uma implementação da interface UsuarioDAO. A classe usuário 

chama o método insert() da interface UsuarioDAO que, utilizando polimorfismo, chama o 

método insert() do objeto que implementa a interface UsuarioDAO e que foi instanciado pelo 

Plugin. Que tipo de objeto foi retornado não importa para a classe Usuario, desde que 

implemente a interface UsuarioDAO e possua um método insert() para persistir as 

informações desejadas. Na Figura 37 é mostrado um exemplo de uma classe que pode ser 

instanciada pelo Plugin e que guarda as informações de um objeto Usuario em um arquivo.  

Repare no código da classe Usuario, Figura 19, que esta não toma conhecimento das 

classes UsuarioDAOImpl (Figura 21) ou UsuarioDAOImplArquivo (Figura 37) e nem de qual 

classe está sendo chamada. O código da interface UsuarioDAO é mostrado na Figura 20 e o 

código do PluginFactory na Figura 38. 

 

 

 

 

 

 

public class UsuarioDAOImplArquivo implements UsuarioDAO{ 
 

 public void insert(Usuario u) throws IOException { 
  File arquivo =  new File("/home/jadson/temp/Usuario.txt"); 
  FileWriter writer = new FileWriter(arquivo, true); 
  PrintWriter saida = new PrintWriter(writer); 
  saida.println("<<"+u.getClass().getSimpleName()+">>"); 
  saida.println(u.getLogin()+" - "+u.getSenha()); 
  saida.close(); 

 } 

} 

Figura 37 Código fonte da classe UsuarioDAOImplArquivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
public class PluginFactory { 
 

 private static Properties props = new Properties(); 
 

 static{ 
  try{ 
   props.load(PluginFactory.class.getResourceAsStream 

     ("/home/jadson/temp/plugins.properties")); 
  }catch(Exception ex){ 
   throw new ExceptionInInitializerError(ex); 
  } 

 } 

 

 public static Object getPlugin(Class interfaceClass){ 
  String implName= props.getProperty(interfaceClass.getName()); 

 

  if(implName == null){ 
   throw new RuntimeException("Implemenatacao nao exite: " 

+interfaceClass.getName()); 

  } 

  try{ 
   return Class.forName(implName).newInstance(); 
  }catch(Exception ex){ 
   throw new RuntimeException("Nao conseguiu criar uma "      
                 +" nova instancia: " 
                 +interfaceClass.getName()); 

  } 

 } 

} 

Figura 38: Código fonte da classe PluginFactory 
Fonte: O próprio autor. 

 
 

3.9    Dependency Injection 

3.9.1    Conceito 
 

Dependency Injection é um padrão que permite manter baixo nível de acoplamento 

entre diferentes módulos de um sistema. Com o uso desse padrão, o acesso a recursos de 

outros módulos é realizado por um container, o programador precisa apenas dizer ao container 

os recursos que ele precisa e ele se encarrega de criar esses recursos e colocá-las onde 

deveriam estar. 

Ao invés do programador se encarregar de criar uma instância de uma classe para ele 

usar (o caminho mais óbvio), alguém faz esse trabalho e entrega a instância para ele (inversão 

da lógica de programação). Esse mecanismo é chamado de Inversão de Controle (IoC).   

Com injeção, não existe pedido explícito, o serviço simplesmente está pronto quando 

precisa ser usado - daí vem a inversão de controle (IoC). Ou seja, Dependency Injection é um 



tipo específico de Inversão de Controle. Inversão de controle é um conceito mais antigo e é 

uma característica comum em diversos frameworks. 

Um dos fundamentos da orientação a objetos diz que idealmente os objetos não devem 

conhecer a implementação de outros objetos, apenas a interface, isso é o que se chama de 

encapsulamento. Como pode-se vê na Figura 39, Dependency Injection, no que diz respeito ao 

encapsulamento, é um padrão completo, pois o cliente enxerga apenas a interface do 

componente ou serviço que ele está tentando usar. Mas Dependency Injection tem seu preço. 

Fowler em seu artigo Inversion of Control Containers and the Dependency Injection pattern, 

diz que Dependency Injection “tende a ser difícil de entender e leva a problemas quando 

tentamos fazer o debug”.  

Em geral, Dependency Injection deve ser usada para realizar comunicação entre 

camadas diferentes do seu sistema, por exemplo, um objeto do modelo instanciando um objeto 

da camada de infra-estrutura. Se for um objeto da camada do modelo chamando outro objeto 

do modelo, deve-se usar instanciação direta ou no máximo o padrão Fábrica quando se tratar 

de algo mais complexo. Outra situação em que Dependency Injection pode ser usada é quando 

se criam classes para serem usadas em múltiplas aplicações.  

Existem três tipos de Dependency Injection: injeção pelo construtor, injeção por 

métodos sets e injeção por interfaces. Os dois mais usados são injeção pelo construtor (que 

utiliza o construtor da classe para injetar tudo o que ela precisa) e injeção por métodos sets 

(que de maneira semelhante utiliza os métodos set para injetar as dependências). Isso porque a 

Injeção por Interfaces é mais invasiva, já que se tem que escrever uma interface para cada 

dado que se deseja injetar. 

3.9.2    Exemplo de uso do padrão Dependency Injection 
 

Nesta subseção mostra-se um exemplo simples do uso da Injeção de Dependência 

usando-se o framework Spring (SPRING, 2007). 

Na seção 3.4 onde é descrito o padrão Separated Interface, foi falado que esse padrão é 

usado para diminuir a dependência entre camadas de uma aplicação, visto que um objeto 

cliente só vai conhecer e tratar como a interface do objeto que vai prestar o serviço. Foi 

mostrado também que esse padrão funciona muito bem quando se está chamando um 



componente ou serviço6, mas que ele ainda possui uma dependência na hora de se instanciar o 

serviço, como se pode perceber na Figura 39. 

 

 
Figura 39: Dependência de objetos usando instanciação direta. 

Fonte: O próprio autor. 
 

 

Um objeto Usuario depende da interface UsuarioDAO e da classe 

UsuarioDAOImplArquivo. O padrão Dependency Injection pode ser usado para resolver 

completamente essa dependência, como se pode vê na Figura 40. 

 

                                                
6 Componente é algum modulo que foi criado para ser usado por terceiros sem que se precise alterá-lo ou 
conhecer a sua implementação. Um Serviço é um componente que é chamado remotamente. No restante do texto 
vai ser usado apenas o termo Serviço para otimizar a escrita e a leitura, mas o que for falado a respeito de 
Serviços vale também para Componentes.  



 
Figura 40: Dependência de objetos usando o padrão Dependency Injection 

Fonte: O próprio autor. 
 

Na Figura 40 a classe Usuario só dependente da interface UsuarioDAO que é o mais 

correto, a instanciação de um objeto da classe UsuarioDAOImplArquivo é realizada por um 

objeto da classe Assembler (objeto criado pelo Framework de injeção de dependências que se 

estiver usando, nesse caso em particular o Spring). Esse objeto Assembler é que vai depender 

(conhecer a implementação) das demais classes envolvidas, mas isso não é problema, o 

framework pode depender da sua aplicação, a sua aplicação é que jamais deveria depender do 

framework usado. 

Na Figura 41 é mostrado o código fonte de uma classe de teste que cria um objeto 

Usuario usando os recursos do framework Spring. Para executar esse exemplo será preciso 

adicionar dois arquivos .JAR ao classpath da sua aplicação: spring.jar e commons-logging.jar. 

Esses arquivos podem ser baixados do site do Spring (SPRING, 2007). 

No arquivo applicationContext.xml
7, Figura 43, estão configuradas todas as 

dependências da classe Usuario, nesse exemplo a classe UsuarioDAOImplArquivo. Quando é 

executado o comando ac.getBean("usuario"), já é instanciado um objeto da classe 

Usuario com todas as suas dependências injetadas pelo Spring.  

 

 

 

 

                                                
7 Nesse exemplo o arquivo applicationContext.xml foi colocado no mesmo pacote das classes onde de deseja usar 
o padrão de injeção de dependências. 



public class TesteInjecaodependencias { 
 

  

 public static void main(String[] args) { 
  ApplicationContext ac = new 
ClassPathXmlApplicationContext("classpath:dominio/applicationContext.xml"); 

 

  Usuario u = (Usuario) ac.getBean("usuario"); 
 

  try { 
   u.setLogin("login"); 
   u.setSenha("senha"); 
   u.insereUsuarioComInjecaoDependencias(); 

  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 

   System.err.println("Erro ao salvar o usuário"); 
  } 

 } 

} 

Figura 41: Classe para teste do padrão Dependency Injection 
Fonte: O próprio autor. 

 

A classe Usuario, Figura 42, é a mesma classe que vem sendo usados nos exemplos 

desse trabalho, apenas acrescida do método insereUsuarioComInjecaoDependencias() (os 

outros métodos e atributos foram omitidos, mas podem ser vistos na Figura 19). Percebe-se a 

simplicidade do método, apenas usa a referência da interface UsuarioDAO que possui. 

O código da interface UsuarioDAO e a classe UsuarioDAOImplArquivo foram 

mostradas nas Figura 20 e 21 respectivamente. 

 

public class Usuario{ 
 

 //vai ser injetado 
 private UsuarioDAO dao; 
 

 public Usuario(){ 
 

 } 

 

 public Usuario(String login, String senha){ 
  this.login = login; 

  this.senha = senha; 

 } 

 

 public void insereUsuarioComInjecaoDependencias(){ 
  if(login != null && senha != null){ 
   dao.insert(this); 

  } 

 } 

} 

Figura 42: Classe Usuario com o Método que Usa o Padrão Denpendency Injection 
Fonte: O próprio autor. 

 
 

 

 



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" 
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans 
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-2.0.xsd"> 
 

       <bean id="daoArquivo" class="dao.UsuarioDAOImplArquivo"/> 
 

 

       <bean id="usuario" class="modelo.Usuario"> 
           <property name="dao" ref="daoArquivo"/> 
       </bean> 

 

</beans> 

 
Figura 43: O Arquivo AplicationContext.xml do Spring para Configurar as dependências. 

Fonte: O próprio autor. 
 

 
 
 
 

Neste capítulo foram descritos os padrões mais gerais que não estão associados a uma 

camada específica ou que formam a base para padrões mais complexos. Nos próximos 

capítulos desse trabalho vai-se começar a descrever os padrões que pertencem a uma das 

quanto principais camadas que estar-se tomando como base nesse trabalho (Apresentação, 

Aplicação, Modelo e Persistência). A começar pela camada que recebe o maior foco no 

desenvolvimento de sistemas corporativos, a camada de modelo. 
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