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Ambiente

 Para desenvolver aplicativos utilizando a linguagem C++ precisamos preparar nosso 
ambiente realizando a instalação e configuração da:

 IDE (Ferramenta de Desenvolvimento)

 Neste caso utilizaremos o C++ Builder que faz parte do EMBARCADERO RAD Studio



O que é uma IDE ?

• IDE, em inglês é Integrated Developemt Environmnet
ou Ambiente Integrado de Desenvolvimento, é um
programa de computador que reúne características e
ferramentas de apoio ao desenvolvimento de software.



VCL – Biblioteca Visual

• Em inglês, VCL significa Visual Component Library ou em 
bom português, Biblioteca de Componentes Visuais. 

• Seu nome faça parecer que a VCL é composta apenas de 
controles visíveis ao usuário.

• Porém isso não é verdade!

• Existem também classes que, mesmo não aparecendo no 
sentido literal do termo, servem como base ou auxiliam as 
que são assim.



VCL – Biblioteca Visual

• É devido ao VCL que temos a possibilidade de utilizar 
formulários padrão Windows e outros componentes 
como:
• Botões
• Caixas de Texto
• Rótulos 
• Entre outros



Criando um Projeto Gráfico
Hello Word



Para criar um projeto, siga os passos...

Passo 1.  Inicie o C++ Builder XE8 seguindo o 

caminho:

Iniciar -> Todos os Programas -> Embarcadero RAD 

Studio XE8 -> C++ Builder XE8, como vemos na figura 

ao lado



2. Na IDE, escolha File -> New -> VCL 

Forms Application – C++Builder como 

mostrado na figura abaixo.



3. Se tudo correu bem, você verá algo parecido com a imagem abaixo.

Form do projeto, aqui 

adicionamos outros 

componentes gráficos

Paleta de Componentes, é 

nela que encontramos, itens 

como botões e caixas de 

texto por exemplo

Inspetor de Objetos ou 

Janela de propriedades, 

nela encontramos as 

propriedades de cada 

componente selecionado
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4 Estrutura do 

projeto

Área para 

gerenciamento 

dos itens do 

projeto

5

Barra de Menu6

Barra de 

ferramentas
7

Navegação entre os 

itens do projeto 8



Selecione a Categoria Standard, clique em 

Tbutton e arraste-o até a área de design do 

formulário, como ilustram as imagens

Adicionando um botão



Para implementar o código fonte listado 

basta apenas clica duas vezes sobre o 

botão Button1 e digitar o código listado 

a seguir.

Implementando código fonte



Localize o botão indicado na imagem 

para compilar e executar seu projeto.

Testando o projeto

Se tudo correr bem você 

verá como resultado a 

imagem ao lado.



Se você quiser alterar o texto que é 

exibido no botão, basta clicar no botão 

e ir até o Object Inspector ou Janela de 

Propriedades, localizar a propriedade 

Caption e alterar o texto.

Mais informações



Aqui podemos ver como ficou o 

resultado da alteração na propriedade.

Mais informações



Dúvidas


