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Muitas empresas ainda trabalham com softwares antiquados e implementados em linguagens
antigas. Esses sistemas recebem o nome de sistemas legados. Os sistemas legados apresentam
um processo de manutenção intenso e caro. Porém os sistemas legados não podem ser
abandonados, pois eles são de muita utilidade aos usuários. Raramente sistemas legados
possuem alguma documentação, e também é muito difícil de o responsável pela manutenção
do sistema seja aquele que o desenvolveu. Nesse aspecto a manutenção do sistema aumenta o
custo de manutenção, e esses problemas também podem acarretar na saída de
desenvolvedores do projeto de manutenção, devido á alta complexidade. Segundo
Sommerville a reengenharia de software se ocupa de reimplementar sistemas legados, para
que sua manutenção seja mais fácil. A reengenharia pode envolver redocumentar, organizar e
reestruturar o sistema, traduzir o sistema para uma linguagem de programação mais moderna
e modificar e atualizar a estrutura e os valores dos dados do sistema. A funcionalidade do
software não é modificada e, normalmente, a arquitetura do sistema também permanece a
mesma. Com a reengenharia podemos reestruturar todo o sistema, passando-o para uma
linguagem mais moderna, e criar uma documentação adequada. Desse modo o processo de
manutenção se tornará bem mais simples, e com um custo muito inferior. Assim as atividades
necessárias no processo são: a) A Tradução do código-fonte; b) Engenharia reversa; c)
Melhoria da estrutura do programa; d) Modularização do programa; e) Reengenharia de
dados. A reengenharia apresenta duas vantagens principais em relação a abordagens mais
radicais para a evolução do sistema. A primeira das vantagens é em relação ao custo reduzido
para desenvolver a reengenharia de um sistema. Como os programas legados, na sua maioria,
são essenciais para as organizações que os detêm, e assim não se pode cometer erros no
desenvolvimento. E o processo de reengenharia envolve muito menos riscos do que refazer
todo o sistema. A outra vantagem é em relação aos custos reduzidos do processo de
reengenharia em relação ao desenvolvimento de um novo sistema. O custo envolve a
qualidade do software que vai sofrer reengenharia; as ferramentas disponíveis para fazer o
processo de reengenharia; a quantidade de dados que deverão passar por reengenharia de
dados e também a disponibilidade de pessoal habilitado. A importância da reengenharia está
em possibilitar que todas as funcionalidades do software legado não sejam perdidas, o que
aconteceria se fosse optado pelo desenvolvimento de um novo software. Com este artigo
vimos o que é necessário para o processo de reengenharia e também quais são suas principais
vantagens. Vimos também como o custo da reengenharia pode sofrer um considerável
aumento caso os dados também precisem sofrer reengenharia.
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