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Java
Especificação x Proprietário

Fernando Franzini



Plataforma Java seria como um prateleira cheio de produtos para você 
escolher o que usar e como combinar para desenvolver o seu software, 
da mesma forma que se fosse no mercado comprar itens para fazer um 
bolo de chocolate.

Sendo assim, os produtos Java (tecnologias e frameworks) são 
classificados em 2 tipos: baseados em especificação e proprietários.

No curso de Java Básico...



O que é isso quer dizer?
Quais as diferenças entre eles?
Como eu devo me posicionar sobre isso?

No curso de Java Básico...



O que é?
É quando todo os envolvidos daquele determinado 
segmento de mercado (consumidor e fornecedores) se 
unem para criar e homologar um padrão de formato 
para aquele produto em específico.

Como funciona?
Definir o formato de construção e funcionamento daquele 
produto, de forma com que exista liberdade de 
comercialização, diferentes fornecedores, independência 
de fornecimento, níveis de qualidade e concorrência de 
mercado.

Produto Especificação 



Diferentes fornecedores?
Quando um produto tem um formato padrão especificado, 
qualquer fornecedor pode então entrar no mercado de 
fornecimento.

Liberdade de comercialização?
Quando um produto tem um formato padrão especificado, 
qualquer fornecedor e ou terceiros pode então entrar no mercado 
comercialização.

Independência de fornecimento?
É quando o consumidor não fica amarrado a um determinado 
fornecedor, uma vez que o produto necessitado é uma 
especificação, o cliente pode comprar o mesmo produto de 
marcas e preços diferentes.

Produto Especificação 



Independência de fornecimento?
É quando o fornecedor não fica amarrado a um 
determinado consumidor, uma vez que o produto 
ofertado é uma especificação, o fornecedor pode 
oferecer seu produtos para ampla gama de consumidores 
diferentes.

Níveis de qualidade?
O mesmo produto pode ser criado com níveis de 
qualidades e opcionais diferenciados no qual pode ofertar 
diferentes linhas e preços do mesmo produto.

Produto Especificação 



Concorrência de mercado?
É a rivalidade que ocorre entre dois ou mais fornecedores 
que desejam vender seus produtos entre vários 
consumidores. Cada fabricante, interessado em colocar seus 
produtos no mercado rapidamente para obter a retorno, faz 
o possível para ser o preferido pelo consumidor, oferecendo 
melhores preços, promoções, extensões, premiações e etc.

Produto Especificação 



Quem ganha com isso?
Todos: consumidores, fornecedores e o mercado:
● Fornecedores podem criar linhas de produtos diferentes, com 

qualidade e preços diferentes, podem vender a todos os 
consumidores, pode ofertar melhores preços, melhor 
qualidade que os concorrentes e podem ganhar 
consumidores de outras marcas.

● Consumidores tem várias opções de marcas para comprar, 
varias opções de tipos de qualidade para escolher, varias 
opções de preços, promoções, liberdade de negociação e 
depois de comprar, fica livre e independente para trocar de 
fornecedores na manutenção ou reposição do produto.

● O Mercado do produto se fortalece positivamente no 
concorrência gerado por esse ecossistema.

Produto Especificação 



Produto Especificação: Exemplo

Trocar os pneus Especificação R15

Marca 1  R$ 100,00 Marca 2  R$ 200,00 Marca 3  R$ 300,00



O que é?
É quando somente um fornecedor cria um determinado 
produto e somente ele comercializa, gerando um 
monopólio.

Como funciona?
Somente um fornecedor tem a patente, ele cria aquele 
produto, só o ele vende, só ele defini o preço, não existe 
liberdade de comercialização, o consumidor fica 
totalmente amarrado e dependente da politica desse 
fornecedor e não existe concorrência de mercado. Caso o 
fornecedor feche as portas, o consumidor perde a 
investimento e uso do produto.

Produto Proprietário



Produto Proprietário: Exemplo

Trator com pneus 
proprietário.

 Somente o 
proprietário vende  

R$ 1.500,00



Na tecnologia java você vai encontrar essas duas linhas 
de produtos.

Fica a critério da empresa (arquiteto, equipe, 
desenvolvedores ) decidir qual a estratégia de adotação e 
uso dessas tecnologias.

Java - Especificação e Proprietário



Java possui muitas tecnologias baseados em 
especificação: JDBC, JPA, DataSource, Servlet, 
JSP, JSTL, JSF, EJB, CDI, JTA, JNDI, Javamail, 
BeanValidation, JAX-RS, JAX-WS, JMS, 
WebContainer e “muiiiiiiiiitoooooos” outros....

A cada dia, novos produtos são especificados 
e homologados de acordo com o surgimento 
de novas tecnologias e necessidades.

Java - Especificação



Java - Especificação: JDBC

Seu sistema 
em Java Especificação JDBC



Cada provedor de uma especificação vai 
decidir como seu produto sera negociado:

- Free
- Open Source
- Pago com suporte grátis
- Pago + suporte pago
- Etc...

Java - Especificação



Java - Especificação: web.war

Seu sistema 
web java .war Especificação Servlet 



Java possui muitas tecnologias proprietárias: 
IReport, Birt, iText, Hibernate, iBatis, Quartz, Click, 
Struts, Vaadin, JCaptcha, Spring Framework e 
“muiiiiiitoooooos” outros.

A cada dia novos produtos são criados de acordo 
com o surgimento de novas tecnologias e 
necessidades.

Java - Proprietários



Java - Proprietário: iText

Seu sistema 
em Java

faz 560 relatórios em 
PDF

Relatórios PDF 



Quem e como os produtos Java são especificados?

Como é possível fazer com que vários provedores 
diferentes implementem o mesmo serviço?

Java - Especificação



O Java Community Process é o órgão responsável por 
conduzir o processo formalizado que permite que as 
partes interessadas se envolvam nas definições de 
versões, funcionalidades e produtos da plataforma Java.

Para todas as dúvidas acesse o site oficial: 
https://jcp.org/en/procedures/overview

JCP - Java Community Process

https://jcp.org/en/procedures/overview
https://jcp.org/en/procedures/overview


JCP - Java Community Process

JDBC 4.0

Interfaces Java
(contratos)

Fornecedores 
implementam as 

interfaces



POLIMORFISMO + Pattern Strategy [GOF]

A especificação elabora e escreve os documentos 
dos serviços e definem as interfaces de contratos do 
produto. 

O provedor então para implementar aquele serviço 
deve implementar as mesmas interfaces da 
especificação.

JCP - Java Community Process



Java tem muitos produtos que funcionam nas 2 
formas ao mesmo tempo: O produto implementa a 
especificação e poder ser utilizado de forma 
proprietária:

● IoC proprietário do Spring Framework ou via 
especificação CDI.

● Persistência automática do Hibernate ou via 
especificação JPA.

● Integração usando mensageria com Apache 
ActiveMQ ou via especificação JMS.

Java - Proprietário + Especificação 



Quem decide como vai ser usado é vc!

● Para usar via especificação importe e use as 
interfaces na sua solução.

● Para usar proprietária, importe as classes 
concretas do provedor na sua solução.

Java - Especificação + Proprietário



Como eu devo me posicionar em relação a isso?

Especificação x Proprietário



Segue recomendações básicas:

1º Sempre prefira produtos especificação. Por que?
● Padrão de mercado.
● Muitas opções de livros, artigos, fóruns, etc sobre.
● Você estuda e aprender somente 1 vez.
● Reuso de conhecimento.
● Opções de provedores diferentes.
● Liberdade de troca de provedores.
● Solução flexível e manutenível.
● Novos desenvolvedores que conhecem a 

especificação podem dar manutenção no projeto sem 
demoras.

Especificação x Proprietário



2º Caso não existe especificação, procure um proprietário 
grátis!
● Não tem padrão de mercado.
● Poucas opções de livros, artigos, fóruns, etc sobre.
● Você precisa estudar e jogar fora, cada vez que trocar de 

produto ou versão do mesmo produto.
● Pouco ou quase nada reuso de conhecimento.
● Amarração com o provedor.
● Novos desenvolvedores que não conheçam o produto serão 

obrigados a aprender tudo antes de ter condições de dar 
manutenção no projeto.

É melhor usar o produto proprietário do que ter que fazer o 
item na unha!!!!

Especificação x Proprietário



3º Caso não existe especificação, procure um proprietário 
pago!
● Não tem padrão de mercado.
● Poucas opções de livros, artigos, fóruns, etc sobre.
● Você precisa estudar e jogar fora cada vez que trocar de 

produto ou versão do mesmo produto.
● Pouco ou quase nada reuso de conhecimento.
● Amarração com o provedor.
● Novos desenvolvedores que não conheçam o produto serão 

obrigados a aprender tudo antes de ter condições de dar 
manutenção no projeto.

As vezes, dependendo do caso, é melhor comprar um produto 
proprietário do que ter que fazer o item na unha!!!!

Especificação x Proprietário



4º Não tem produtos especificação, não proprietário grátis e não 
tem pago ? 
Invente e faça na unha seu produto…..

OBS: Dificilmente você procurara um produto que não exista no 
java proprietário ou na especificação…….

Especificação x Proprietário



Alunos EAD:

Dúvidas e comentários, poste no fórum do curso.

Aula Grátis: 

Dúvidas e comentários entre em contato:

Site: http://fernandofranzini.wordpress.com

E-mail: fernandofranzini@gmail.com
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