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• Apenas 16.2% dos projetos atingem expectativas 
iniciais.

• Apenas 42% dos requisitos previstos são 
desenvolvidos

• Falta de mão de obra especializada

• Mais de 60% dos projetos consomem 50% ou mais do 
que o tempo previsto inicialmente.

Fatos sobre desenvolvimento de software – The Standish Group Report

Relatório do CAOS!



Ciclo de vida de desenvolvimento de software
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Necessidade

Especificação & 

Analise

Desenvolvimento

Testes IniciaisCorreções

Homologação

Produção

Fase Normal izCode

Especificação & Analise 10% 20%

Desenvolvimento 50% 10%

Testes 20% 5%

Correções 10% 10%

Homologação 10% 5%

100% 50%

izCode é usado aqui.



• Não é só um gerador de CRUD

• Não é ferramenta CASE

• Não gerencia ciclo de vida de software

• Não realiza manutenção em código gerado

• Não usa framework proprietário

O que NÃO é?
Confusões comuns ao pensarmos em ferramentas de codificação
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• Gerador de software personalizado
– SGBD(Views, SP, Trigers), DAO, DAL, Business Layer, Serviços WCF, Presenters, 

Telas ( Windows Forms e Aspx)

• Gerador de telas

• Gerador de planos de teste automatizado

• Gerador de documentação

• Padronização de funcionalidades
(C/S , MVC, MVP, RUP, W3C, Acessibilidade)

O que é, e o que  faz ?
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• Padroniza processo produtivo de software

• Reduz custos em até 70%

• Reduz prazos em até 90%

• Elimina Bug´s

• Gera documentação automaticamente

• Gera testes automatizados

• Promove reúso

• Mantém o direito autoral sobre o software

• Maximiza produtividade e qualidade

Benefícios
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• Com o uso de um gerador de código:
– Padronizamos a estruturas lógicas, arquitetura e nomenclatura

– Asseguramos a adoção de padrões W3C e de acessibilidade

– Geramos documentação automática

– Asseguramos a qualidade de grande parte do software desenvolvido

• Ao encontro do que desejamos:

– Service-oriented development of applications (SODA) is
essential for making agile and reusable application
architecture a reality. (Gartner, ID:G00175166)

Vantagens Adicionais
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• É um gerador de código construído com os seguintes 
princípios:

– O código gerado tem que ser idêntico ao código digitado -
fácil entendimento e manutenção

– O código gerado deve ser manutenível pelo ambiente
nativo de sua linguagem (Visual Studio, Eclipse, Netbeams,
etc.)

– O código gerado deve usar frameworks do Cliente

– Simplicidade no uso: um botão!

Porque izCode?

Reservado



1. Mudança de Paradigma (menos é mais)

2. Simplicidade de uso (Next, Next, Next, Finish!)

3. Independência de Fornecedor 
(Nenhum vinculo com código gerado)

4. Baixo tempo de adoção

5. Não altera processos internos

6. Personalizável (use o seu framework)

Abordagem izCODE
Como resolvemos o problema entre os diversos tipos de geradores de código

Reservado



Diferenciais
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1. Gerador de Telas

2. Gerador de Documentação

3. Baixo tempo de adoção

4. Múltiplas plataformas de saída

5. Personalização do código gerado
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Onde está o 
izCode ?

Hype Cycle for Application Development
2009

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.dreamstime.com/blue-man-with-magnifying-glass-thumb3307620.jpg&imgrefurl=http://www.dreamstime.com/stock-photo-blue-man-with-magnifying-glass-image3307620&usg=__x3UbsYI8yqCQzhx2Rl7OseT7fVc=&h=300&w=300&sz=37&hl=pt-BR&start=3&sig2=gKelQd8Omoa8E_dCzBkTcg&um=1&itbs=1&tbnid=X7-SOa8TH898WM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=man+with+a+glass&um=1&hl=pt-BR&sa=N&rlz=1B3GGGL_pt-BRBR231BR248&tbs=isch:1&ei=csL7S53TDYGclge948W4Dw
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Hype Cycle for Application Development
2009

Gera código seguro,  estável, 
padronizado, documentado.

Traduz especificações de 
negócios em código, de fato.

Gera MOCK para testar o 
sistema instantaneamente.



Como funciona?

Modelo De Dados +
Interação Humana

Requisitos de Software

Plataforma Destino +
Inteligência izCode Modelo de Geração

Software gerado
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Demonstração
Passo a passo a respeito do funcionamento do software
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Acesso o site e veja um video do izCode em funcionamento.

www.izcode.com/videos.aspx

http://www.izcode.com/videos.aspx
http://www.izcode.com/videos.aspx


1. On Demand

2. Assinatura anual

3. Representação

Comercialização
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www.izcode.com

CONTATO

João Paulo Antão/Diretor

joaopaulo@izcode.com

(11) 3711-3314
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