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“Qualquer idiota pode escrever código 
que um computador entenda. Bons 
programadores escrevem código que 
humanos podem entender.”

― Martin Fowler



O QUE PODE SER 
MEDIDO, PODE SER 
MELHORADO
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Tem WTF/minuto no Sonar?
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Estamos a 
____

dias sem um WTF



Code Refactoring

Clean Code

Design Patterns
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DESIGN PATTERNS
Padrão é tão bom, que cada um tem o seu!
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Por que padrões?

Soluções testadas, 
aprimoradas e utilizadas 
para problemas recorrentes 
dentro de um determinado 
contexto.
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Quais os tipos?
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Estruturação: se preocupam com a forma como objetos são compostos.

Criação: fornecem meios para criar/instanciar objetos.

Comportamento: focados na comunicação entre os objetos.



Estrutura do Design Pattern
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O contexto: descreve em que contexto deve ser utilizado.

O problema: descreve o problema a ser resolvido.

A solução: descreve o meio e o modo de como deve ser resolvido.

A consequência: as consequências resultadas do uso.



E OS EXEMPLOS?
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Factory
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O problema:

Centralizar as regras de criação de um objeto.

Centralizar as validações para instanciar um novo objeto.

Minimizar o esforço para instanciar objetos.
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FabricaDeNotaFiscal

NotaFiscal notaSemCliente = FabricaDeNotaFiscal.criarSemCliente();

NotaFiscal notaSemProdutos = FabricaDeNotaFiscal.criarSemProdutos();

NotaFiscal notaComProdutoSemEstoque = FabricaDeNotaFiscal.criarComProdutoSemEstoque();
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Para objetos de negócio:

Collection<Produto> produtos = FabricaDeProduto.criarLista (7);

Produto produtoSemEstoque = FabricaDeProduto.criarSemEstoque();

Pessoa pessoaNaFilaParaAtendimento = FabricaDePessoa.criarVicente();

Cliente pagadorDeContas = FabricaDePessoa.criar("Arthur", "111.444.000-11“);

Vendedor melhorVendedor = FabricaDeVendedor.criarMarcio();

Veiculo veiculoSemPlaca = FabricaDeVeiculo.criarSemPlaca();
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Para integração e infraestrutura:

Connection conexaoComOracle = FabricaDeConexoesComBanco.criarComBancoOracle();

Page paginaDeLogin = FabricaDePagina.criarPaginaDeLogin();

Page paginaDeProdutos = FabricaDePagina.criarPaginaListaDeProdutos();

Component campoEmail = FabricaDeComponentes.criarCampoDeEmail();

Message mensagemSucesso = FabricaDeMensagem.criarSalvoComSucesso();



Builder
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O problema: 

Facilitar a criação de objetos complexos.

Centralizar as validações para instanciar um novo objeto.
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NotaFiscal notaFiscalComProdutoSemEstoque = new 
ContrutorDeNotaFiscal()

                .comOCliente(FabricaDePessoa.criarEva())

                .comOVendedor(FabricaDeVendedor.criarJuliano())

                .adicionaProduto(FabricaDeProduto.criarSemEstoque())

                .construir();



Builder + Factory?
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NotaFiscal notaComProdutoSemEstoque = FabricaDeNotaFiscal.criarComProdutoSemEstoque();
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public static NotaFiscal criarComProdutoSemEstoque() {

        NotaFiscal notaFiscalComProdutoSemEstoque = new ContrutorDeNotaFiscal()

                .comOCliente(FabricaDePessoa.criarEva())

                .comOVendedor(FabricaDeVendedor.criarJuliano())

                .adicionaProduto(FabricaDeProduto.criarSemEstoque())

                .construir();

        return notaFiscalComProdutoSemEstoque;

}



Builder
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Cenários para Nota Fiscal:

Produtos sem estoque;

Cliente negativado;

Sem forma de pagamento informado;

Cliente sem endereço para entrega;

Valor do desconto maior que o valor total da nota;



Builder
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Ditadura dos Padrões

“Aprender a usar martelo, parafuso vira prego.”



Builder
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Quando não devo usar?! Pense em KISS!

Pessoa alguem = new PessoaBuilder()

        .comNome("bla bla")

        .comTelefone("(51) 98877-5544")

        .comCpf("256.432.765-77")

        .construir();



KISS
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Construtor

Pessoal oMesmoAlguem = new Pessoa("bla bla", "(51) 98877-5544", 
"256.432.765-77");

Fábrica

Pessoal oMesmoAlguem = FabricaDePessoa.criar("bla bla", "(51) 
98877-5544", "256.432.765-77");



Command
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Problema

Adicionar operações que compoem a execução de um processo.



Command
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Venda vendaCompleta = new ConstrutorDeVenda()

        .comANotaFiscal(FabricaDeNotaFiscal.criarNotaFiscalSimples())

        .adicionarExecucaoAposVenda(new ManutencaoDeEstoqueParaVenda())

        .adicionarExecucaoAposVenda(new GeradorDeFaturaParaVenda())

        .adicionarExecucaoAposVenda(new EnvioDaFaturaPorEmailAoCliente())

        .construir();

vendaCompleta.finalizar();



Command
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Venda vendaSemFatura = new ConstrutorDeVenda()

        .comANotaFiscal(FabricaDeNotaFiscal.criarNotaFiscalSimples())

        .adicionarExecucaoAposVenda(new ManutencaoDeEstoqueParaVenda())

        .construir();

vendaSemFatura.finalizar();



Command
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Venda vendaComFatura = new ConstrutorDeVenda()

        .comANotaFiscal(FabricaDeNotaFiscal.criarNotaFiscalSimples())

        .adicionarExecucaoAposVenda(new GeradorDeFaturaParaVenda())

        .adicionarExecucaoAposVenda(new EnvioDaFaturaPorEmailAoCliente())

        .construir();

vendaComFatura.finalizar();



Command
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Cliente clienteNegativado = new ClienteBuilder(FabricaDePessoa.criarPedro())

        .adicionaExecucao(new GeradorDeVendaParaPessoa())

        .adicionaExecucao(new ColocarFaturaComoVencida())

        .adicionaExecucao(new NegativarClientePorFaturaVencida())

        .construir();



Command
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Mineracao mineracaoLogApache = new ConstrutorDeMineracao()

        .naMinaDeDados(FabricaDeMina.criarComMilharesDeAcessos())

        .adicionaGarimpeiro(new GarimpeiroDeNavegadores())

        .adicionaGarimpeiro(new GarimpeiroDeLocais())

        .adicionaGarimpeiro(new GarimpeiroDeTiposDeAcesso()

        .construirMineracao();



Strategy
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Problema

Mudar dinamicamente o comportamento de um processo, em 
tempo de execução.
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CarrinhoDeCompras carrinhoDoCliente = new ConstrutorDeCarrinhoDeCompras()

        .comOCliente(FabricaDePessoa.criarEva())

        .comOsProdutos(FabricaDeProduto.criarListaDeProdutos(5))

        .comFormaDePagamento(new FormaDePagamentoComBoleto())

        .construir();

carrinhoDoCliente.finalizarCompra();
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CarrinhoDeCompras carrinhoDoCliente = new ConstrutorDeCarrinhoDeCompras()

        .comOCliente(FabricaDePessoa.criarEva())

        .comOsProdutos(FabricaDeProduto.criarListaDeProdutos(5))

        .comFormaDePagamento(new FormaDePagamentoComCartaoDeCredito(3))

        .construir();

carrinhoDoCliente.finalizarCompra();
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CLEAN CODE
Diga onde você vai, que eu vou varrendo...
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Por que limpar?

“Código limpo sempre 
parece que foi escrito por 
alguém que se importa.”
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― Robert C. Martin



Nós somos autores!

@author

Seja um autor consciente. 

Transmita suas ideias de forma simples e clara.
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Refatoração de código

WTFs: minimizar o número.

Simplicidade: minimizar a quantidade do código.

Legibilidade: melhorar a leitura do código para nós humanos.

Performance: aumentar a velocidade de execução.
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Nomes significativos

E o que mais?
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Nomes significativos

Não repita código

E o que mais?
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Nomes significativos

Não repita código

Evite comentários

E o que mais?
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Nomes significativos

Não repita código

Evite comentários

Tenha um padrão

E o que mais?
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Escoteiro!

Deixe o acampamento mais limpo do que você achou.
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Só ler um tutorial então?

Qualidade de código = Cultura e Mindset
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Santa aula de literatura!

― Robert C. Martin

“De fato, a proporção de tempo gasto lendo versus 
escrita é bem maior que 10 para 1. Estamos 
constantemente lendo código antigo como parte do 
esforço para escrever um novo código... [Portanto] 
facilitar a leitura facilita a escrita.”
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Quantidade, não traz qualidade!
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A Apresentação estará disponível no 
LinkedIn do Ivan

https://www.linkedin.com/in/ivan-lam
pert/

E também no Slideshare do GUTS-RS
https://pt.slideshare.net/GUTS-RS

Perguntas?

https://www.linkedin.com/in/ivan-lampert/
https://www.linkedin.com/in/ivan-lampert/
https://pt.slideshare.net/GUTS-RS

