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RESUMO 

 

O que foi proposto neste trabalho é criar uma ferramenta que possa ler o 

código fonte de um software feito em Delphi e extrair as regras de negócio ali 

programadas, mostrando suas variáveis e funções. 

Com a finalidade de auxiliar uma possível migração de um sistema legado para 

uma nova tecnologia, que no caso desse projeto é o Java, podendo dessa 

forma levar a inovação para dentro das empresas que desenvolvem sistemas 

(Software House). 

A implementação foi relaizada baseada na leitura de um arquivo com extensão 

“.txt” e o aplicativo  retorna as variáveis e funções lidas, facilitando uma futura 

implementação em Java, podendo dessa forma contribuir com empresas que 

ainda desenvolvem módulos para sistemas legados e encontram uma certa 

dificuldade ao utilizar outra tecnologia. 

 

Palavras-chave: Java; Delphi; Sistemas Legados; Regras de Negócio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In this work was proposed to create a tool that can read the source code of a 

software made in Delphi and extract business rules programmed there, showing 

their variables and functions. 

With the purpose of assisting a possible migration from a legacy system to a 

new technology, which in the case of this project is Java, and thus, can lead 

innovation within the companies that develop systems (Software House). 

The implementation will be based on reading a file with extension ".txt" and the 

application will return the read variables and functions, facilitating future 

implementation in Java, and thus can contribute to companies that have 

developed modules for legacy systems and find a certain difficulty when using 

other technology. 

Keywords: Java; Delphi; Legacy Systems; Bussiness Rules. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

 

Sistemas legados, ou sistemas críticos como citados por alguns, são facilmente 

vistos nas empresas de desenvolvimento nos dias atuais, por motivos como o 

período em que as empresas estão no mercado de trabalho e também nas 

linguagens usadas nestes sistemas, que são linguagens antigas, porém de alta 

confiança e suprem as necessidades propostas para o negócio. Sistemas 

desenvolvidos em Delphi, Cobol, por exemplo, e que ainda são utilizados nas 

empresas são exemplos de sistemas legados.  

Empresas que desenvolvem tais sistemas não adquirem ou gostam da ideia de 

migrar para uma tecnologia nova, como por exemplo, a tecnologia Java, pois 

as regras de negócio são muito extensas e requerem um trabalho árduo para 

começar o desenvolvimento da estaca zero. Por esse motivo, pensou-se em 

desenvolver uma ferramenta que execute a leitura do código fonte, de um 

sistema legado e retire do mesmo as regras de negócio. No momento o que 

essas empresas tem feito é criar alguns módulos que utilizam outras 

tecnologias, porém a parte crítica continua sendo realizada na sua linguagem 

original. Existem alguns pontos contrários em se manter um sistema legado, 

conforme Melo (2013) cita,  

 

“Documentação incompleta (ou nenhuma documentação), 

obsolescência das ferramentas de desenvolvimento utilizadas, 

dificuldades de encontrar mão de obra especializada para manter o 

serviço funcionando, miscelânea de códigos utilizada, 

desconhecimento das razões que levaram a determinadas decisões 

de projeto, alto custo de manutenção quando utilizado em hardware 

obsoleto, difícil integração com novos sistemas devido ao uso de 

tecnologias incompatíveis.“ 

Devido às inovações, tecnologias atuais e uma maior praticidade com a 

tecnologia Java, criar um software que possa ler as regras de negócio dos 

sistemas legados através do Java, irá trazer um ganho bastante considerável 

quando for necessária a migração dos sistemas legados, diminuindo assim o 
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tempo que levaria para criar as regras de negócio do zero, tendo que ler 

manualmente o código fonte do programa antigo e migrar para a linguagem 

nova.  

Um conceito de regras de negócios foi elaborado por Erdos(1996, p.2),  

 

“A 'regra de negócio' no nível do programa é um axioma de 

que uma decisão de negócio é feita ou através do qual um resultado 

de negócios é calculada. Por exemplo, a decisão de contratar alguém 

é uma decisão de negócios. Podem existir vários critérios para se 

chegar a essa decisão, mas o resultado final é um sim ou não 

boolean.” 

 

 O software desenvolvido utiliza a linguagem Java, e é um sistema 

que visa auxiliar o trabalho de desenvolvedores de sistemas, e não para 

usuários finais, por exemplo, pois o software gera códigos e as regras de 

negócio extraídas dos sistemas legados. Conforme destaca Erdos(1996), “A 

primeira tarefa da regra de negócio automatizado é extrair e coletar todas as 

instruções de atribuição em que o resultado em questão é designado”. 

Segundo Braga (2004,p.2),“A atualização e inclusão de novos sistemas e 

tecnologias em uma organização é constante, tornando imprescindível que 

novos sistemas sejam integrados aos antigos, interagindo e compartilhando 

dados, processos e funcionalidades, no conceito de escalabilidade e 

modularização”, pode-se afirmar que é mais do que necessário a atualização 

de sistemas “antigos” para tecnologias novas, podendo usar assim um software 

que extraia as regras de negócio, ajudando no que poderia ser um extenso 

trabalho. 
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1.1- OBJETIVOS 

 

 

Este trabalho tem por objetivo desenvolver um software que faça a extração 

das regras de negócio de um sistema legado.  

 

 

1.2- JUSTIFICATIVAS 

 

 

Este trabalho se justifica por trazer uma nova visão sobre os sistemas legados 

e auxiliar o desenvolvedor de sistemas, criando uma aplicação de fácil uso e de 

grande importância para os mesmos. Quando se fizer necessária a migração 

do software legado para uma nova tecnologia, o software aqui proposto irá 

auxiliar nessa questão, extraindo as regras de negócio do sistema legado, a 

partir de padrões estabelecidos pela literatura.  

 

 

1.3 - MOTIVAÇÃO 

 

 

Criar um aplicativo que irá auxiliar os desenvolvedores de sistemas na 

migração de sistemas legados para plataformas novas é a principal motivação 

para o desenvolvimento desse trabalho. 

Outro fator que também contribuiu para a realização do trabalho é o fato de que 

existem muitos sistemas antigos, em execução, alguns deles em Delphi, e que 

ações no sentido de atualizar tais sistemas são necessárias. 
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1.4 - PERSPECTIVAS DE CONTRIBUIÇÃO 

 

 

Colaborar com a praticidade de se migrar um sistema legado para uma 

tecnologia nova, levando assim a inovação para as empresas e 

desenvolvedores da área, podendo-se quebrar alguns paradigmas, citados 

anteriormente. 

O trabalho poderá ser divulgado em empresas que mantém tais sistemas 

legados e também para desenvolvedores da área. 

 

 

1.5 - METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

Para a realização desse trabalho,foram realizados estudos da plataforma Java, 

com o intuito de verificar como tais procedimentos podem  obter a extração das 

regras de negócio. Foi realizado um estudo a respeito de sistemas legados: o 

que são e porque ainda estão até o momento em crescimento. 

 

 

1.6- RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

 

Foram utilizados livros, artigos científicos e material pessoal da área, ajuda 

também de profissionais da tecnologia que já trabalham na área e também com 

a plataforma Delphi e Java. 
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1.7- ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 

Com o propósito de atender aos objetivos estabelecidos, o presente trabalho 

está dividido em cinco capítulos. O primeiro capítulo esta introdução, define os 

objetivos e a motivação para o seu desenvolvimento. O segundo capítulo 

aborda os sistemas legados, explicando o surgimento desses sistemas e o 

porquê do título de sistemas legados, trazendo as definições. O capítulo três 

aborda as regras de negócio, como elas são desenvolvidas, as técnicas usadas 

para desenvolvê-las e sua importância. O quarto capítulo aborda a tecnologia 

utilizada para o desenvolvimento do projeto e implementação do sistema que 

executou a extração de regras de negócio dos sistemas legados. O quinto 

capítulo aborda as técnicas utilizadas para desenvolver o software para a 

leitura das regras de negócio dos sistemas legados e extraí-las usando Java e 

qual a importância de se realizar esse procedimento. O sexto capítulo 

apresenta o sistema desenvolvido a partir desse projeto,as considerações 

finais,as conclusões e o direcionamento para trabalhos futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

2 – SISTEMAS LEGADOS 

 

 

Este capítulo tem por finalidade apresentar uma discussão sobre os Sistemas 

Legados, explicando o porquê um sistema antigo é importante para as 

organizações, porém necessitam de mudanças na arquitetura, no código, como 

também nas tecnologias utilizadas. 

 

2.1 – DEFINICÃO DE SISTEMA LEGADO 

 

 

Sistemas Legados são softwares críticos, que estão sendo utilizados em 

organizações hámais de cinco anos, ou também se deve dizer que são aqueles 

sistemas que conforme o passar dos anos não evoluem juntamente com a 

tecnologia, mantendo o mesmo padrão que se iniciou o software. Na 

atualidade, com a tecnologia avançando rapidamente da forma que está nos 

dias de hoje, qualquer sistema está propício a adquirir o título de Sistema 

Legado caso a sua tecnologia não seja atualizada de acordo com as da 

atualidade. Por exemplo, um sistema desenvolvido em DELPHI 7 há alguns 

anos e até o momento nenhuma mudança e integração com novas tecnologias 

foi promovida. 

Neste sentido, Sommerville (2003) afirma que “As empresas gastam muito 

dinheiro em sistemas de software, e para que elas obtenham um retorno deste 

investimento o software deve ser utilizado por vários anos. O tempo de duração 

de sistemas de software é muito variável, e muitos sistemas de grande porte 

permanecem em uso por mais de dez anos. Algumas organizações ainda 

dependem de sistemas de software que têm mais de vinte anos de existência. 

Muitos desses antigos sistemas ainda não fundamentais para as empresas, 

isto é, as empresas dependem dos serviços fornecidos pelo software, e 

qualquer falha desses serviços teria um sério efeito em seu dia-a-dia. A esses 
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sistemas antigos foi dado o nome de Sistemas Legados”,SOMMERVILLE 

(2003, 38). 

 

Um sistema legado não é formado apenas por um software, mas também por 

desenvolvedores, hardware, processos, regras de negócio e informações 

manipuladas por todo o sistema. 

 

 

 

Conforme citado por BRAGA (2004, p.48), 

 

“É necessário também focar o lado humano de uma 

possível mudança tecnológica com a modernização ou mesmo 

substituição do sistema legado. Esse acompanhamento 

estratégico se chama “gestão de mudança”. 

 

Gestão de mudanças são técnicas utilizadas para se preparar para as novas 

tecnologias, ou seja, atenuar o impacto que uma mudança causará no sistema, 

caso esteja muito atrás nas técnicas utilizadas. 

A Figura 1 ilustra o ciclo de vida um sistema legado. 
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Figura 1 - Ciclo de Vida de um Sistema de Informação. Fonte: BRAGA (2004). 

 

 

2.2 – A NECESSIDADE DA EVOLUÇÃO 

 

 

Pode-se dizer que assim que como qualquer outro sistema, os sistemas 

legados têm um roteiro a ser seguido, que começa na sua criação e passa por 

todas as outras fases, porém eles acabam muitas vezes quando é necessário 

realizar diversas manutenções.Isso acarreta certa insatisfação junto ao cliente 

e desenvolvedores, pois não compensa continuar na mesma tecnologia, sendo 

que existem outras mais modernas e práticas de se utilizarem e irão realizar os 

mesmos processos. Neste caso, surge a oportunidade de promover as 

mudanças, ou seja, a substituição do sistema, mas lembrando que a 

manutenção anteriormente citada não diz respeito apequenas correções de 
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bugs ou melhorias, mas sim a mudanças que irão trazer transformações 

estruturais no sistema. 

A modernização dos sistemas hoje é fundamental para uma empresa que visa 

o futuro, que pretende manter uma tecnologia atualizada, conforme surgem 

mais novidades, com isso é preciso modernizar o sistema legado. “O tipo de 

modernização de um sistema legado pode ser definido pelo nível de 

entendimento do sistema requerido para suportar os esforços de 

modernização”,(BRAGA,2004). 

 

 

2.3 – PROCESSOS PARA MIGRAÇÃO/INTEGRAÇÃO  

 

 

Algumas tecnologias já existem para realizar a integração dos sistemas 

legados com tecnologias e sistemas novos, podem-se citar: CORBA, EJB, 

integração por meio de Web Services e técnicas de migração de sistemas. 

A arquitetura CORBA, que é basicamente um middleware que permite que os 

sistemas se comuniquem entre si, enviando os objetos de um para o outro 

através de uma rede, proporcionando uma linguagem de interface. 

Existe também o EJB (Enterprise JavaBeans), que dispõe de componentes 

fornecidos por um servidor de aplicação, que implementa um ambiente de 

execução para o componente específico e gerencia os serviços que são 

conhecidos como segurança, transações, persistência e chamada remota. 

Outro modelo utilizado é a integração por meio de Web Services, onde ocorre 

uma interação máquina a máquina. Outros também interagem com Web 

Services através de mensagens padrões de SOAP, e serialização de XML. 

Também existem as técnicas de migração do sistema, e não apenas de 

integrações. Essas técnicas consistem no desenvolvimento de um software 

capaz de extrair as regras de negócio do sistema legado gerando-as numa 

nova linguagem de programação.O presente trabalho consiste em utilizar tal 
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técnica objetivando promover a extração das regras de negócio de um sistema 

em Delphi e gerando tais regras para a tecnologia Java. 
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3 – REGRAS DE NEGÓCIO 

 

 

Este capítulo tem por finalidade apresentar as definições de Regras de 

Negócio, destacando a importância de seguir um padrão de desenvolvimento. 

Para se utilizar das regras de negócio dentro de um sistema, precisa-se, 

primeiramente, entender como elas funcionam, quais são as formas corretas 

para se utilizar e em que momento devem ser desenvolvidas. A seguir, 

apresentam-se os conceitos necessários para a compreensão e 

desenvolvimento de regras de negócio. 

 

 

3.1 – DEFINICÃO DEREGRA DE NEGÓCIO 

 

 

Regras de negócio são componentes utilizados em sistemas de informação, 

que tem sido reconhecida cada dia mais pela sua importância.  

De acordo com LEITE e LEONARDI (1998), as regras de negócio representam 

um importante conceito dentro do processo de definição de requisitos para 

sistemas de informação e devem ser vistas como uma declaração genérica 

sobre a organização. Contudo não se pode dizer que regras de negócio e 

requisitos são as mesmas coisas, pois na verdade a regra de negócio faz parte 

do requisito de um sistema. 

Conforme DALLAVALLE e CAZARINI (2006, p.2) citam,  

 

“Regras do Negócio são declarações sobre a forma da 

empresa fazer negócio. Elasrefletem políticas do negócio. 

Organizações têm políticas para satisfazer os objetivos do 

negócio,satisfazer clientes, fazer bom uso dos recursos, e obedecer 

às leis ou convenções gerais do negócio.Regras do Negócio tornam-
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se requisitos, ou seja, podem ser implementados em um sistema de 

software como uma forma de requisitos de software desse sistema”. 

 

Pode-se definir que as regras de negócio, representam a decisão a ser tomada 

pelo sistema,assim tais regras formam ou são parte dos requisitos de um 

sistema, sendo estabelecidos pela organização responsável por desenvolver o 

sistema. 

Conclui-seque, para que um sistema apresente características de qualidade, é 

de extrema importância dar ênfase às regras de negócio que serão 

implantadas no decorrer do desenvolvimento do sistema, pois caso contrário, o 

sistema simplesmente não terá um fluxo correto nas decisões tomadas pelo 

cliente. 

 

 

3.2 – REPRESENTAÇÕES DE REGRAS DE NEGÓCIO 

 

 

Muitos autores definem que as regras de negócio devem ser escritas de forma 

declarativa, de forma padrão, como se fossem iguais para todos os casos 

previstos, porém HERBST (1996) sugere que elas podem ser representadas de 

acordo com as regras de bases de dados ativas, ou seja, de acordo com a 

necessidade prevista, utilizando três componentes básicos: Evento, Condição e 

Ação. 

O evento significa saber quando a regra de negócio será ou deverá ser 

processada, conhecendo o momento exato e a necessidade daquelas 

circunstâncias. Para a condição, é importante saber o que será verificado e o 

que irá ocorrer, caso a condição seja verdadeira ou falsa.Em seguida executa-

se a ação, para uma resposta positiva ou negativa. 

ROSCA et al. (1997) propõe uma metodologia que se estende por todas as 

fases do ciclo de vida das regras de negócio: aquisição, desenvolvimento, 
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mudança em resposta às mudanças na influência externa ou interna e 

mudanças baseadas na evolução do nível de satisfação dos requisitos. 
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4 – APLICATIVO DE EXTRAÇÃO DE REGRAS DE NEGÓCIO 

 

 

O aplicativo foi desenvolvido utilizando a tecnologia Java, e para essa 

implementação foi utilizando a ferramenta (IDE) Eclipse, que auxilia os 

desenvolvedores de uma melhor forma, através de seus plug-ins e outras 

possibilidades. 

 

 

4.1 – DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO 

 

 

A ferramenta primeiramente irá ler um arquivo “.txt” contendo o código fonte da 

linguagem de programação Delphi.  Será preciso utilizar o aplicativo 

desenvolvido para buscar onde exatamente está salvo o arquivo, e só 

conseguirá ler se, como citado acima, for um arquivo de extensão .txt. 

 A figura 2 mostra o diagrama de caso de uso para o funcionamento do 

sistema.

 

Figura 2: Diagrama de Caso de Uso 
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A leitura será feita através de duas classes da tecnologia Java, com o nome de 

FileReader e BufferReader. Essas classes irão receber o arquivo selecionado 

(o FileReader irá receber este arquivo) e a leitura será feita através do 

BufferReader. 

A figura 3 ilustra o diagrama de classes do sistema desenvolvido. 

 

 

Figura 3: Diagrama de Classe 

 

 

Conforme a leitura vai sendo feita, linha por linha, o aplicativo começa a 

verificar as palavras determinadas que podem ser variáveis ou funções, e 

começa a incrementar um contador e um vetor, que irão guardar as 

quantidades de funções e variáveis.O vetor armazena os nomes das funções e 

variáveis. Essa leitura e verificação são realizadas de acordo com um padrão 

que deverá ser seguido no código fonte Delphi, onde irá separar as variáveis e 

funções da implementação. 

A partir da leitura e identificação das regras de negócio, o sistema retorna, na 

tela, em um painel, as variáveis e funções encontradas no código fonte lido. 

A seguir a figura 4 ilustra a validação feita pelo software ao ler o código fonte 

Delphi. Ao encontrar determinada palavra do arquivo lido, ou pode-se dizer 

token, o aplicativo irá realizar determinada operação. 

 

 

Figura 4: Código Fonte de validação do software 
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A figura 5 mostra um esquema de funcionamento do sistema Extração de 

Regras de Negócio de Sistemas Legados. 

 

 

Figura 5: Esquema do funcionamento do sistema 
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5 – CONCLUSÃO 

 

 

O interesse pelo tema se deu ao fato da necessidade de mudanças 

tecnológicas dentro de empresas de desenvolvimento de sistemas, que ainda 

desenvolvem módulos para sistemas legados, onde até o momento existe um 

impasse para migrarem, devido ao que se pode chamar de certa insegurança. 

A proposta do projeto foi de desenvolver um aplicativo que possa ler o código 

fonte de um sistema legado, desenvolvido em Delphi e execute a extração 

desse arquivo, as funções e variáveis, auxiliando assim numa futura migração 

dos dados. 

Com o decorrer do desenvolvimento surgiram algumas dificuldades, uma delas 

foi o fato de como seria realizada essa leitura e de como seria tratada a cada 

uma das regras de negócio dentro do código.Outro desafio foi o fato da 

identificação de tais variáveis e funções, contudo foi possível criar uma 

ferramenta que irá ajudar, ainda que em pequena escala,  a uma futura 

mudança de sistemas legados para novas tecnologias, auxiliando os 

desenvolvedores, que muitas vezes não conhecem a linguagem Delphi, 

passando para Java. 
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