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Introdução 
Escolhemos como tema deste artigo um comparativo entre as linguagens Java e C#, 
duas excelentes linguagens que seguem os princípios da orientação a objeto. Lembrando 
que não queremos apontar uma, ou outra linguagem como melhor ou pior, o foco deste 
artigo é apontar os pontos positivos e negativos de cada linguagem através dos seguintes 
tópicos: 

- Breve histórico das linguagens
- Plataforma
- Princípios de Orientação a Objeto
- Ferramentas para Desenvolvimento
- Tendências de Mercado

Histórico
1 – Java
Desenvolvida pela SUN Microsystems, por volta de 1990, Java possui uma estrutura 
bastante semelhante com a linguagem C, totalmente orientada a objeto, a linguagem 
Java vem se destacando por ser extremamente eficaz na produção de programas 
sofisticados, em menos tempo e com maior qualidade. Tendo como grande atrativo o 
fato de um programa escrito em Java ser multiplataforma, ou seja pode ser executado 
virtualmente em qualquer plataforma principalmente em Windows, Unix e Mac.

2 – C#
Desenvolvida pela Microsoft juntamente com a arquitetura .NET, C# foi construída 
praticamente do zero visando total compatibilidade com a plataforma .NET. Uma 
moderna linguagem orientada a objeto que disponibiliza uma gama de alternativas aos 
desenvolvedores de aplicativos para a plataforma .NET.

Plataforma 
1 – Java
Talvez uma das grandes vantagens da linguagem Java é possuir compatibilidade com 
multiplataformas, um aplicativo quando desenvolvido na linguagem Java é traduzido 
pelo seu compilador para os bytecodes, ou seja o código é transformado em código de 
maquina de um processador virtual chamado de Java Virtual Machine (JVM), 
possibilitando ser executado em qualquer plataforma desde que esteja instalada uma 
JVM, sendo assim disponibiliza ao usuário total liberdade para a escolha de uma 
plataforma que melhor se adéqüe as suas necessidades, garantindo maior portabilidade 
aos programas Java.

2 – C#



A linguagem C#,  produzida pela Microsoft, tem como grande desvantagem junto a seus 
concorrentes o fato de ser suportada apenas pela plataforma .NET Framework, porém 
uma grande vantagem dessa tecnologia é o recurso de ambiente Windows para 
aplicações desktop, antes necessária a utilização de componentes, na linguagem C# 
passa a serem componentes nativos, tornando possível total desenvolvimento em 
ambiente Windows, sem a necessidade de utilização de outros componentes.
Entretanto uma novidade para os desenvolvedores em C#, o projeto Mono 1.0, 
desenvolvida pela Novell, destinada aos adeptos da comunidade Open Source, o projeto 
Mono é um projeto de implementação livre de uma plataforma de desenvolvimento 
baseada na plataforma .NET framework, além de incluir também uma integração com a 
maquina virtual IKVM.NET, uma JVM livre implementada em .NET Framework 
facilitando a interação do Mono (.NET) com Java.

Princípios de Orientação a Objeto:
Tanto Java como C# são linguagens orientada a objetos, mostraremos a seguir exemplos 
de códigos de ambas.

1 – Pacotes: Conjunto de classes.
1.1 – Java

package com.horstmann.bigjava;

Na linguagem Java, cada pacote representa uma pasta.

2.1 – C# 

namespace Poco

Diferentemente da linguagem Java, em C#, um pacote não está relacionado com 
nenhuma pasta sendo possível ter uma pasta com um nome e dentro dela, pacotes com 
nomes distintos.

2- Importação de Classes (Encapsulamento): 
Encapsular dados e objetos.

1.2 - Java

import Java.text.DecimalFormat;
import Java.text.SimpleDateFormat;

Em Java a importação de classes é feita através da instrução import.

2.2 – C#

using System;
using System.Collection.Generic;
using System.Text;



Na linguagem C#, as classes são importadas através da instrução using localizadas antes 
da declaração dos pacotes (namespace).

3 – Declaração de classes
Uma classe representa um tipo de dado.

3.1 - Java

public class CalculaSalario{

Em Java, um arquivo pode ter varias classes, mas apenas uma delas pode ser publica, as 
demais terão acesso livre a todas as classes do mesmo pacote.

3.2 – C#

public class Cliente {

Em C#, uma classe pode ser declarada como partial class ( classe parcial), podendo ser 
visualizada como uma classe que possui sua implementação distribuída em mais de um 
arquivo.

4 – Atributo e propriedades
Um Atributo é a característica de um determinado objeto.
Uma propriedade é uma característica de um objeto a qual pode ser acessada 
externamente por outra classe ou objeto.

4.1 - Java

private int matricula;
    private String nome;
    private String endereco;
    private String bairro;
    private String cep;
    private Calendar nascimento;
    private double salario;
    private Cargo cargo;
    private Cidade cidade;

    public String getBairro() {
        return bairro;
    }
    public void setBairro(String bairro) {
        this.bairro = bairro;
    }
Na linguagem Java um atributo é declarado quando possui métodos públicos definidos 
para ele, através da dos métodos get e set.



4.2 – C#

private  long _id;

public long id
{

get { return _id;}
set { +id = value; }

}

Em C#, os valores são obtidos e atribuídos através do operador de igualdade (=).

4 – Construtores 
Quando um objeto de uma classe é criado, seus membros podem ser inicializados 
através de um método construtor. Tais métodos, quando definidos, devem possuir o 
mesmo nome da classe.
Tanto em C# quanto em Java, a implementação de construtores é feita através da função 
this.

4.1 – Java

public cliente (long id, String nome. Calendar nascimento, double renda) { 
this.id = id;
this.nome = nome;
this. nascimento = nascimento;
this.renda = renda;
}
4.2 – C#

public cliente (long id, String nome. DateTime nascimento, double renda) { 
this.id = id;
this.nome = nome;
this. nascimento = nascimento;
this.renda = renda;
}

Ferramentas de Desenvolvimento

1 - C# 
Por ser uma linguagem desenvolvida pela Microsoft, C# tem como principal ferramenta 
para desenvolvimento o Microsoft Visual Studio, portanto este artigo irá falar um pouco 
sobre mais esse produto da família Bill Gates.
Visual Studio – Desenvolvido pela Microsoft desde 1.997, o Visual Studio tem como 
principal objetivo fornecer ambiente de desenvolvimento para diversas linguagens, 
sendo que, com enfoque maior nas linguagens criadas e utilizadas pela própria 
Microsoft. 
Não é segredo para ninguém que a Microsoft sabe utilizar muito bem em seus produtos 
o conceito de “usabilidade” e com o Visual Studio não foi diferente. Além disso conta 
ainda com um diferencial mercadológico, já que, a maioria dos desenvolvedores já tem 
certa familiaridade com a interface amigável proposta pela Microsoft desde o sistema 
operacional Windows e o pacote Office.
Acompanhando a tendência de mercado a Microsoft contratou alguns dos 
desenvolvedores que criaram o Delphi (linguagem que cresceu muito por proporcionar 



produtividade elevada) para aprimorar o C# bem como seu ambiente de 
desenvolvimento Visual Studio.
O Visual Studio possui versões Professional e Express, sendo esse último Free, porém 
com limitações de recursos.

2 – Java
Diferentemente de C#, a linguagem Java possui diversas ferramentas para 
desenvolvimento, dentre elas a mais famosa entre os desenvolvedores está o NetBeans, 
ferramenta escolhida como tema para este artigo.
NetBeans – Projeto iniciado em 1996 por dois estudantes tchecos com o nome Xelfi, em 
alusão ao Delphi que, se destacava como ferramenta de desenvolvimento por 
proporcionar facilidades ao desenvolvedor.  Em 1999, a SUN Microsystems após 
desistir de sua IDE Java Workshop, adquiriu o projeto que agora já contava com o nome 
de NetBeans DeveloperX2, incorporando-o a sua linha de softwares. Em 200 a SUN 
abriu o código fonte do NetBens tornando-o uma plataforma Open Souce, mas apesar 
disso a distribuição da ferramenta é realizada sob as condições da SPL (Sun Public 
License), uma variação da MPL (Mozilla Public License), esta licença tem como 
objetivo garantir a redistribuição de conhecimento à comunidade de desenvolvedores 
quando novas funcionalidades forem incorporadas à ferramenta.
Como o NetBeans é escrito em Java, é independente de plataforma, funciona em 
qualquer sistema operacional que suporte a (JVM) e também dá suporte a outras 
linguagens como  o C, C++, Ruby, PHP, Html, XML.
Para finalizar esse tópico, vale apena frisar que tanto o Visual Studio como o NetBeans 
são ferramentas poderosas que abrangem recursos como facilitadores de conexão a 
Banco de Dados, UML das classes, Framwork de persistencia de dados que realizam 
Mapeamento de objeto relacional, Auto-Completar, Gerador de documentação através 
do código fonte.

Tendência de Mercado
Segundo pesquisa realizada pelo site WWW.TIOBE.COM, atualmente a linguagem 
Java mantém-se em primeiro lugar como linguagem de desenvolvimento mais utilizada, 
tendo a linguagem C# em Sétimo lugar.

Porém, de acordo com a pesquisa realizada, devemos observar que a linguagem C# 
segue em constante crescimento, como mostra o gráfico de crescimento abaixo:
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