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Fábrica de Software: Passado, Presente e Futuro 

RESUMO 

Percebe-se nos últimos anos uma crescente movimentação do mercado em 
torno do modelo de desenvolvimento denominado Fábrica de Software. Uma 
das principais características deste modelo é a adoção de técnicas utilizadas 
na engenharia industrial de produção em séria, para a criação de um ambiente 
produtivo de desenvolvimento de software com qualidade e baixo custo. Apesar 
de ser um modelo antigo, surgido no início da década de 60, fábrica de 
software nunca foi um modelo adotado intensivamente pelo mercado, as 
principais iniciativas partiam de grandes corporações, associações entre 
institutos de pesquisa ou projetos governamentais. Os avanços da engenharia 
de software nos últimos anos e as mudanças ocorridas nos processos de 
desenvolvimento de sistemas, como o software livre e o surgimento de padrões 
abertos para desenvolvimento corporativo, fizeram surgir um novo modelo de 
fábrica de software no mercado. As novas facilidades tornaram possíveis que 
empresas de médio e até de pequeno porte, pudessem montar suas fábricas 
de software para prestar serviços de desenvolvimento de sistemas à crescente 
terceirização do mercado, resultando numa proliferação deste novo modelo de 
fábrica pelo mundo. Com a constante evolução da engenharia de software e 
das tecnologias envolvidas no desenvolvimento de sistemas, as fábricas serão 
cada vez mais efetivas dentro de seu objetivo de produzir softwares de 
qualidade, em pouco tempo e por um baixo custo espera-se, portanto, um 
crescimento ainda maior na adoção  deste modelo para o desenvolvimento de 
sistemas. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
Fábrica de software, engenharia de software, mercado de software, história do 
software. 



Fábrica de Software: Passado, Presente e Futuro 

1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos pôde-se perceber uma movimentação crescente no 

mercado de desenvolvimento de sistemas em direção ao modelo de 

denominado fábrica de software. 

O termo fábrica de software foi utilizado pela primeira vez ainda na década 

de 60, passou algum tempo esquecido e atualmente volta a ganhar espaço 

dentro de grandes corporações de bens e serviços de informática, como HP, 

IBM, Unisys e até em empresas de médio e pequeno porte. Durante os últimos 

trinta anos, tivemos várias iniciativas para criação de fábricas de software em 

diferentes partes do mundo, cada uma delas adotando diferentes estratégias 

para organização e execução de suas atividades, enquanto algumas tinham o 

foco na adoção de processos, outras priorizavam a adoção de ferramentas de 

automação.  

Assim como vários outros termos existentes na área da tecnologia da 

informação, fábrica de software não possui um conceito único, claro e 

definitivo. A dinâmica do mercado de TI e a grande quantidade de produções 

científicas seguem em paralelo, ocasionando o surgimento de diferentes 

conceitos para um mesmo termo ou até mesmo diferentes termos para uma 

mesma solução.  

O termo Fábrica de Software surgiu no mercado, como uma solução para 

alcançar maior produtividade e menor custo na produção de sistemas de 

software. Esta afinidade com o mercado é possivelmente o principal fator que 



concorre para a baixa quantidade de materiais acadêmicos abordando o tema. 

O que existe na verdade são iniciativas, partindo de empresas de diferentes 

portes, para por em prática os conceitos de produção provinientes de fábricas 

industriais. É importante frisar que, esta comparação com produção industrial 

de massa, deve ser realizada com ressalvas, principalmente pelo fato de um 

produto de software ser único, ou seja, cada nova demanda de produção da 

fábrica possuirá características específicas, o que descaracteriza o conceito de 

produção em massa que temos para os produtos industriais. 

Apesar das controvérsias e das diferentes visões com relação ao termo, em 

sua forma mais trivial, todas as definições possuem pontos em comum. As 

diferenças surgem ao detalharmos os conceitos e nos aproximando dos 

aspectos estratégicos, funcionais e operacionais, quando então percebemos 

uma série de diferentes opções para se estruturar uma fábrica de software. 

Neste artigo abordaremos fábrica de software à partir desta visão comum, 

sem entrar em detalhes estratégicos, estruturais ou funcionais. 

Apresentaremos inicialmente os principais conceitos envolvidos neste modelo 

de desenvolvimento, para em seguida analisarmos o novo despertar das 

fábricas de softwares ocorrido nos últimos anos. Para tanto identificaremos e 

compreenderemos os fatos ocorridos no passado e formularemos expectativas 

para o futuro. Nosso objetivo principal com este artigo é contribuir de alguma 

forma para uma compreensão mais consistente sobre o modelo de fábrica de 

software e sobre este novo momento de sua expansão pelo mundo. 

2. O QUE É FÁBRICA DE SOFTWARE 



Uma definição para Fábrica de Software não é algo simples de se produzir. 

Como veremos no tópico 3 deste artigo, o termo surgiu como uma resposta do 

mercado numa tentativa para minimizar os custos e aumentar a produtividade 

dos projetos de software. Não são muitos os textos e pesquisas acadêmicas 

produzidos em torno do assunto, além disso o termo tem sido adotado em 

vários pontos do mundo em diferentes contextos e representando diferentes 

visões.  

Com relação aos objetivos de uma fábrica de software existe um concenso: 

produzir software de qualidade com baixo custo e produtividade. Um outro 

ponto de consenso é a “agregação de valor na abordagem de desenvolvimento 

de softwares que utilizam preceitos de engenharia associados à manufatura” [ 

3].  

Dentre as várias definições encontradas durante a pesquisa para o presente 

artigo, aquela identificada numa das apresentações proferidas pelo Prof. 

Fernandes, A. Aguinaldo, nos pareceu a mais completa e coerente: 

 

Com o objetivo de ampliar a compreensão sobre o que vem a ser o modelo 

de fábrica de software, identificamos e detalhamos cada uma das palavras-

chaves encontradas nesta definição: 

• Processo estruturado – todas os procedimentos realizados numa 

fábrica de software devem estar coerentes e formalizados em um 

Processo estruturado, controlado e melhorado de forma contínua, considerando 
abordagens de engenharia industrial, orientado para o atendimento a múltiplas 
demandas de natureza e escopo distintas, visando à geração de produtos de software, 
conforme os requerimentos documentados dos usuários e/ou clientes, da forma mais 
produtiva e econômica  [ 4]. 



processo organizado e específico para a atender a gilidade 

necessária para a operação da fábrica. 

• Processo controlado – o controle sobre os procedimentos e 

processos executados na fábrica de software é de fundamental 

importância para garantir a produtividade da fábrica. Este controle 

deve ser realizado de forma automatizada, deve fazer parte do 

processo e deve ser evidenciado. 

• Processo melhorado continuamente – melhoria contínua é um 

outro ponto chave para garantir que o processo evolua e se torne 

cada vez mais adequado para garantir a produtividade desejada. 

• Engenharia industrial – provavelmente o conceito principal numa 

abordagem de fábrica de software, que envolve a utilização de 

técnicas e conceitos provenientes da indústria de manufatura e linhas 

de produção. 

• Múltiplas demandas – um dos diferenciais de um projeto de software 

“comum” é a capacidade que uma fábrica de software deve ter para 

conduzir de forma paralela demandas com diferentes escopos. 

• Demandas de natureza e escopo distintas – este é um aspecto de 

grande importância de toda fábrica de software. Apesar de estarmos 

falando em engenharia industrial, uma fábrica de software não pode 

ser confundida com uma linha de produção de massa, onde todos os 

produtos são idênticos. Numa fábrica de software as demandas são 

distintas entre si, o que de uma certa forma limita o nível de 

automação que se espera chegar. Este é um dos principais 



argumentos daqueles que consideram o termo “fábrica de software” 

inadequado.  

• Produtos de software – principal produto final de toda fábrica de 

software. Devido a variada gama de estruturar e organizar uma 

fábrica, encontramos modelos que dentre seus artefatos de saída 

estão Modelos de Análise e Projeto. 

• Requerimentos documentados dos usuários – é o produto de 

entrada de uma fábrica de software. Algumas fábrica incorporam 

atividades de levantamento e documentação de requisitos junto ao 

cliente. Esta é apenas uma dentre outras controversias existentes em 

torno da estruturação e estratégia de uma fábrica de software. 

• Forma produtiva e econômica – este é o objetivo motivador para o 

surgimento das fábricas de software, ganhos de produtividade e 

economia para construção de softwares. 

Controvérsias relacionada aos conceitos envolvendo fábrica de software se 

intensificam quando partimos para as especificações e estratégias de 

implementação. Aaen, Bøttcher e Mathiassen em seu artigo “The Software 

Factory: Contributions and Illusions”[ 2] apontaram 4 estratégias de fábrica de 

software em diferentes pontos do mundo. Na Tabela 1 apresentamos as 4 

abordagens identificando as principais características para cada uma delas. 

 

 Abordagem 1 
Fábrica 
Industrializada 

Abordagem 2 
Fábrica 
Genérica 

Abordagem 3 
Fábrica de 
Componentes 
baseada em 
Experiência 

Abordagem 4 
Amadurecimento 
Organizacional 

Local Japão Europa Estados Unidos Estados Unidos 
Objetivo Aumento de Instanciação de Melhor Definição de um 



qualidade e 
produtividade no 
desenvolvimento 
e manutenção 

ambientes 
integrados de 
desenvolvimento 
de software 

efetividade do 
processo, 
diminuição de 
retrabalho e 
aumentar 
reutilização. 

processo efetivo, 
confiável e auto-
evolutivo. 

 Estratégia Baseada em 
Infra-estrutura. 
Combinando 
infra-estruturas 
física, 
organizacional e 
baseada em 
ferramentas. 

Baseada em 
Ferramenta.  
Padronização de 
componentes e 
customização de 
processos e 
componentes. 

Contínua. 
Melhoria 
baseada em 
experiência e 
automação 
flexível. 

Etapas. 
Melhoria através 
dos níveis de 
amadurecimento 
do processo. 

Métricas de 
Melhoria 

Sim Não Não Sim 

Reutilização de 
produtos 

Sim Não Sim Não 

Foco em 
Tecnologia 

Sim Sim Não Não 

Tabela 1. Diferenças entre 4 estratégias de fábrica de software [ 2]. 

3. PASSADO 

No final da década de 60, Bob Bremer escreveu "Position Paper for the 

Panel Discussion on the Economics of Program Production" [1], considerado 

como o primeiro documento a utilizar o termo Fábrica de Software para 

designar uma nova forma de se conduzir projetos de desenvolvimento de 

software. Segundo Bremer, um dos principais problemas para a gerência dos 

projetos software é a falta de um ambiente propício e o fato do trabalhador 

(engenheiro) ter quase que total controle sobre a produção: 

 

“Assim uma fábrica de software deve ser um ambiente de programação baseado e 
controlado por computador... uma fábrica de software deve possuir mais que 
supervisão humana... Construção, verificação e utilização de programas devem 
ocorrer somente dentro deste ambiente. Deve possui métricas e controles de 
produtividade e qualidade. Registros financeiros são mantidos para planejamento de 
custo e prazo.” [1].  



 Bremer relatou que em 1968 a GE – General Electric – já havia criado uma 

fábrica de software para aumentar a produtividade no desenvolvimento de 

sistemas, através da utilização de ferramentas padronizadas e bancos de 

dados com dados históricos para controle financeiro e gerenciamento das 

atividades da fábrica.  

Pouco tempo depois, em 1969, M. D. McIlroy da AT&T, propôs novos 

conceitos para o desenvolvimento produtivo de software, baseados na 

reutilização sistemática de código.  

Em 1971 F. L. Bauer propôs que “o projeto e produção de software deve ser 

visto como uma área da engenharia industrial” [1], elencando os seguintes 

principais problemas para os projetos de software em larga escala:  

• Divisão das tarefas em partes gerenciáveis; 

• Divisão do desenvolvimento em estágios distintos; 

• Acompanhamento e gerenciamento do projeto automatizado; 

Este último problema, Bauer considerou de fundamental importância, 

sugerindo as seguintes soluções: 

• Atualização e controle de qualidade automáticos dos artefatos; 

• Disseminação de informação seletiva para todos os envolvidos no 

projeto; 

• Acompanhamento do planejamento de “deadline”; 

• Armazenamento de informações do projeto para estudos de 

simulações; 

• Armazenamento de informações para o controle de qualidade; 

• Produção automática de manuais e materiais de manutenção. 



Em 1969 a Hitachi se tornou a primeira empresa de desenvolvimento de 

software a se autodenominar como uma fábrica de software. Em seguida 

vieram os Estados Unidos, em 1975, com a empresa System Development 

Corporation. A partir de então o conceito se expandiu pelo mercado mundial, 

com o surgimento de várias fábricas de software, como as da NEC, Toshiba e 

Fujitsu, criadas entre 1976 e 1977. 

Em 1985 o Ministro do Japão para a Indústria e Comércio Internacional deu 

início ao projeto nacional SIGMA, cujo objetivo principal era através de um 

esforço conjunto, desenvolver uma infra-estrutura para produção de software 

de alta qualidade em grande quantidade [ 5]. Poucos anos depois, no final da 

década de 80, grandes companhias da Europa se reuniram para dar início ao 

programa Eureka, cujo objetivo era a viabilização da Fábrica de Software 

Eureka, que na verdade seria uma Fábrica de Software Genérica, que definiria 

uma arquitetura de referência para ser utilizada na criação de fábricas de 

software específicas para diferentes áreas de aplicação: sistemas comerciais, 

embarcados, telecomunicações e etc [ 2].  

Nesta mesma época, fim da década de 80, nos Estados Unidos, o 

Laboratório de Engenharia de Software, consórcio entre NASA, Universidade 

de Maryland e Computer Science Corporation, desenvolveu a Fábrica de 

Componentes Baseada em Experiências, assumindo que mudanças 

significativas na forma de se produzir software eram necessárias para 

aumentar a qualidade e produtividade. Esta iniciativa tinha como objetivo 

principal aumentar a efetividade do processo, reduzir a quantidade de 

retrabalho e estimular a reutilização de produtos [ 6]. 



No início da década de 90, James Johson publicou em seu livro “The 

Software Factory: managing software development and maintenance” suas 

experiências como diretor do Centro de Dados da Hallmarks Cards Inc., onde 

implementou um modelo de fábrica de software com focos em 

componentização, não em processos.  

4. PRESENTE 

Após um certo silêncio em torno do modelo de Fábrica de Software ocorrido 

em boa parte da década de 90, eis que o assunto retorna novamente ao 

mercado como uma alternativa viável e eficiente, capaz de reduzir os custos, e 

aumentar a qualidade e produtividade dos projetos de desenvolvimento de 

software. 

Contudo, este retorno possui uma nova e interessante característica, as 

fábricas de software não estão mais restritas ao grandes “players” do mercado 

ou à grandes e complexos projetos de cooperação internacional, o novo 

modelos de fábrica permite que empresas de médio e até de pequeno porte 

possam estruturar e organizar suas próprias fábricas de software. Este novo 

modelo é de grande acessibilidade, diferentemente das fábricas do passado, 

que como pudemos perceber no tópico 3 deste artigo, em sua grande parte 

eram resultado de esforços de grandes corporações, governos e centros de 

pesquisas,. 

Esta nova face está fazendo com que o modelo de fábrica de software seja 

largamente adotado pelas empresas de desenvolvimento de software em todas 

as partes do mundo. Esta abrangência, em empresas de diferentes portes, é 



um movimento recente do mercado, com vários casos em andamento e boa 

parte delas ainda em processo de amadurecimento. Apesar desta nova 

retomada, ainda é muito reduzido o número de artigos e textos sobre o 

assunto, porém baseado em pesquisas na área de engenharia de software e 

na experiência profissional do autor do presente artigo, que atuamente 

coordena uma fábrica de software neste novo modelo, podemos identificar 

alguns fatores que estão causando esta retomada: 

• Padrões e especificações abertas – juntamente com as pesquisas na 

área de engenharia de software, este é possivelmente o principal 

fator pela queda nos custos de estruturação de uma fábrica de 

software.  

• Pesquisas na área de engenharia de software – Grande parte dos 

governos dos países do mundo já perceberam a importância das 

atividades de pesquisa na área de tecnologia da informação através 

de parcerias com empresas do mercado. O grande número e a 

qualidade das pesquisas realizadas na área de engenharia de 

software nos últimos anos têm resultado em avanços significativos na 

área. Os resultados obtidos são colocados em práticas no mercado, e 

em pouco tempo já passam a ser adotados por outras empresas, não 

demorando muito para que a solução passe a ser difundida e 

adotada em todo mundo. 

• Definição e amadurecimento de padrões de qualidade – 

organizações reguladoras, criadora de padrões operacionais e de 

controle de qualidade estão realizando pesquisas na área de 



engenharia de software, atualizando seus padrões e especificações 

para se adequar à crescente demanda por qualidade nos projetos de 

desenvolvimento de software. 

• Evolução das ferramentas case – as ferramentas case têm 

acompanhado todas as evoluções que ocorrem na área de 

engenharia de software. A partir de modelos de negócio podemos 

gerar boa parte do código que virá a compor o sistema de software, 

além disso, técnicas de rastreamento permitem que os artefatos e a 

documentação do sistema estejam sempre refletindo as alterações 

realizadas nas etapas posteriores do processo.  

• Facilidade de compartilhamento de conhecimento – com a Internet 

nunca foi tão fácil discutir problemas, repassar soluções, lições 

aprendidas, experiências e etc. Todo tipo de conhecimento é 

facilmente divulgado para um grande número de interessados em um 

assunto específico. Para este artigo, por exemplo, a Internet foi um 

ferramenta importante para a obtenção e analise de fontes de 

informação. 

• Alta competitividade do mercado – a alta competitividade do mercado 

atual exige que sistemas de softwares sejam produzidos com custos 

cada vez mais reduzidos. A redução dos custos de administração e 

produção é um importante mecanismo para se obter vantagens 

competitivas sobre seus concorrentes. 

• Fácil acesso a tecnologias – o surgimento de novas tecnologias e o 

custo baixo das mesmas, possiblita que empresas de pequeno e 



médio porte possam se beneficiar de serviços tecnológicos de 

qualidade e de grande utilidade. Um bom exemplo é a expansão da 

tecnologia VoIP, que possibilita comunicação de voz através da rede 

de dados, desta forma, se utilizando da Internet, empresas podem se 

comunicar com quase todos os lugares do mundo por um custo muito 

menor do que seria pago para uma operadora de telefonia. 

• Aumento da demanda por software – a automação de tarefas 

administrativas e operacionais, aliada à recente alavancada na área 

de gestão do conhecimento, são grandes diferenciais competitivos e 

estão diretamente relacionados com a aquisição de sistemas de 

software.  

• Baixo custo do hardware – o custo do hardware é um importante fator 

para possibilitar que fábricas de software surjam em meio a 

pequenas e médias empresas. Um computador eficiente pode ser 

adquirido por custo muito baixo. 

• Movimento do software livre – com o apoio de governos de vários 

países e de grandes corporações, o movimento e o modelo de 

desenvolviment baseado em software livre deu um novo fôlego para 

a área de desenvolvimento de software. Através deste modelo, 

softwares de boa qualidade são desenvolvidos e disponbilizados 

gratúitamente para utilização. Existem taxas extras para manual, 

manutenção, correção de bugs, atualização e etc. Porém estes custo 

são muito menor se comparados com a aquisição de ferramentas 

semelhantes e proprietárias. É possível estrutura quase que toda 



uma fábrica utilizando-se apenas de software livre, como 

demonstrado nos artigos “Definição e Melhoria de Processos em uma 

Fábrica de Software Livre”[ 10] e “Desenvolvimento e software Livre 

na Fábrica de Software da CELEPAR” [ 7].  

• O “downsizing” – o movimento “downsizing” iniciado na década de 80 

foi o primeiro passo para que o desenvolvimento de sistemas de 

software fosse algo exclusivo das empresas distribuidoras de 

hardware proprietário, nos quais as mesmas eram as únicas com 

expertise e pessoal especializado para desenvolver ferramentas e 

sistemas de software. 

Todos estes avanços e facilidades tornaram possível que empresas de 

médio, e até de pequeno porte, pudessem montar sua fábrica de software para 

prestar serviços de desenvolvimento de sistemas. O resultado foi uma 

proliferação deste novo modelo de fábrica de software, só no Brasil podemos 

citar as seguintes empresas: Pitang, DBA, Politec, Stefanini, DBServer, 

Vixteam, Opus Software, Inetweb, Extend Software, DBI Soluções, Renatec, 

Animus, YKP Informática, Arcadian Tecnologia, Squadra Tecnologia, Sigma 

Dataserv Informática, Star Soft, Metatron, SML Informática e etc. 

Alguns dados retirados da InformationWeek, edição de maio de 2003, 

comprovam o constante crescimento das fábricas de software no Brasil: A 

empresa CPM está estruturando a sua sexta fábrica de software em São José 

dos Campos. A multinacional EDS selecionou o Brasil como um de seus 

centros mundiais para desenvolvimento de software. Só em 2003 a EDS 

investiu cerca de 30 milhões de dólares para ampliar a capacidade de 



produção de software de suas 5 unidades de desenvolvimento. A empresa 

contratou cerca de 400 profissionais da área de informática e tecnologia e 

exportou aproximadamente 3.5 milhões de dólares em um ano. A Softtek, 

empresa mexicana de desenvolvimento de software, escolheu o Brasil e a 

América Latina para implementar as primeiras fábricas de softwares.  

5. FUTURO 

Empresas em todo mundo estão percebendo que o desenvolvimento de 

software é uma atividade bastante especializada para ser absorvida e custeada 

internamente, desta forma é crescente o número de terceirização na área de 

informática, especialmente na área de desenvolvimento de software. 

Juntamente com esta crescente demanda por terceirização, cresce também o 

nível de exigência do mercado em termos de qualidade e custo do software.  

Como resultado, empresas estão investindo em ferramentas de automação, 

enquanto trabalhos de pesquisas em novos paradigmas de implementação, 

como orientação a aspectos, estão obtendo resultados significativos. Algumas 

destas pesquisas já possuem resultados práticos, como o AspectJ, uma 

extensão da linguagem Java para o paradigma orientado a aspectos 

desenvolvida pelos Institutos de Pesquisa da Xerox. Com a evolução e 

amadurecimento da orientação a aspectos, será possível desenvolver software 

de forma mais consistente, abordando de uma única vez importantes aspectos 

não-funcionais do sistema, que poderão ser reutilizados em várias demandas 

da fábrica, eliminando desta forma o retrabalho e a replicação de código. 



Segundo Jack Greenfield, importante arquiteto de software da Microsoft, “os 

métodos e práticas de desenvolvimento de software terão que mudar 

radicalmente... A solução deve envolver a modificação dos nossos métodos e 

práticas. Devemos encontrar formas de tornar os desenvolvedores muito mais 

produtivos”[9].  

A Microsoft está desenvolvendo uma nova arquitetura de desenvolvimento 

de sistemas denominada “Software Facotories” (Fábricas de Software). 

Segunda a própria Microsoft será uma arquitetura revolucionária, que elevará 

bastante os níveis de reutilização de software, através de conceitos como o de 

Linhas de Produção de Software, onde componentes poderão ser montados, 

configurados e empacotados, resultando num produto final completo [8]. O 

desenvolvedor se preocupará apenas em customizar os aspectos altamente 

especializados e específicos do projeto. 

Um outro tópico que será um diferencial no futuro são os significativos 

avanços das ferramentas case nos últimos anos, que permitirá a visualização e 

controle de todas as fases de desenvolvimento do sistema em uma única 

ferramenta. Atualmente o nível de integração entre todos os artefatos das 

várias fases do projeto é alto, mas não permite uma automação e 

rastreabilidade de todos os pontos do sistema. Porém num futuro próximo, com 

a evolução dos processos de software e das tecnologias de construção de 

ferramentas case, se espera abranger todo o sistema, desde a geração do 

código à partir dos artefatos de análise e projeto até a automação na realização 

dos testes. 



Com a constante evolução da engenharia de software e das tecnologias 

envolvidas no desenvolvimento de sistemas, as fábricas de software poderão 

vir a ser uma realidade cada vez mais presente no mercado e se tornando cada 

vez mais efetivas dentro de seu objetivo de produzir software de qualidade em 

pouco tempo e com baixo custo. Como resultado, espera-se em todo mercado 

mundial um crescimento ainda maior na adoção do modelo de fábricas de 

software para o desenvolvimento de sistemas. 

6. CONCLUSÃO 

Como demonstrado existiram muitas controvérsias e diferentes visões com 

relação ao modelo de fábrica de software, porém todas tinham como objetivo a 

adoção de procedimentos e técnicas provinientes da engenharia industrial para 

a produção de software de forma eficiente e que atendesse às exigências do 

cliente. 

Apesar das controvérsias em torno do modelo de desenvolvimento de 

fábrica de software e de sua longa história sem uma adoção efetiva por parte 

do mercado, os avanços promovidos no campo da engenharia de sofware 

estão possibilitando um alto nível de aplicabilidade dos conceitos preconizados 

no modelo de fábrica, até mesmo por empresas de médio e pequeno porte. 

Com a crescente demanda por terceirização dos serviços de 

dessenvolvimento de sistemas e as constantes evoluções da disciplina de 

engenharia de software, o modelo de fábrica tende a se expandir no mercado e 

se firmar como uma solução viável para boa parte dos problemas de custo e 

prazo envolvidos em projetos de software. 
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