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Para garantir a qualidade e a produtividade no desenvolvimento de software, é fundamental que sejam
empregadas ferramentas que suportem adequadamente as atividades envolvidas. Contudo, os produtos
comerciais que dominam o mercado de ferramentas de desenvolvimento exigem um investimento
financeiro muito alto e periódico, o que inviabiliza sua adoção por pequenas organizações e pode colocar
em risco sua manutenção a longo prazo. A adoção de ferramentas de software livre ou de baixo custo, de
maturidade comprovada, é uma alternativa viável e que proporciona uma maior garantia de
sustentabilidade à solução. Essa conclusão é validada pelos resultados obtidos em um estudo de caso
conduzido pelo autor com a aplicação da metodologia aqui descrita.
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Introdução
As atividades de desenvolvimento de software
complexo exigem pessoas treinadas, processos
bem definidos e ferramentas adequadas. As
soluções comerciais mais conhecidas para
ferramentas de desenvolvimento de software
são, em geral, inacessíveis às pequenas e
médias organizações.
Existem ferramentas de software livre e de baixo
custo, de maturidade comprovada, que podem
ser adotadas com pequeno investimento
financeiro. Porém, a adoção desorganizada
desses tipos de ferramentas pode resultar numa
solução complexa, incompleta, não integrada e
não suportada.
Este artigo apresenta um modelo viável e
economicamente sustentável para que pequenas
e médias organizações consigam suportar as
atividades de desenvolvimento de software,
utilizando ferramentas de software livre ou de
baixo custo e implantando uma estrutura de
suporte interno que garanta sua manutenção e
evolução. A Seção 1 discute os problemas que
dificultam a adoção das soluções comerciais
mais conhecidas por pequenas organizações. A
Seção 2 propõe uma solução viável baseada na
adoção de ferramentas livres e de baixo custo,
por meio de um projeto com objetivos, metas e
organização bem definidos. A Seção 3 relata a
experiência do CPqD com a aplicação dessa
solução. A parte final apresenta as conclusões e
as lições aprendidas com este trabalho.
1

Os problemas das soluções de mercado

A partir da consolidação dos modelos de
referência para definição de processos de
software, como o MPS.BR (KALINOWSKI et al.,
2010) e o CMMI (2009), ocorrida na última

década, a adoção de processos alinhados a
esses modelos deixou de ser um fator de
diferenciação para se transformar num
requisito de negócio para as organizações
envolvidas com o desenvolvimento de
software.
Contudo, o investimento necessário para
implantar efetivamente esses processos não é
pequeno. De acordo com Travassos e
Kalinowski (2008), para que uma pequena
empresa implemente os processos básicos do
modelo MPS.BR, estima-se que sejam
necessários um tempo de maturação de um
ano e um gasto de 0,5% do faturamento
bruto. Os ganhos em produtividade advindos
da implantação desses processos são
notórios, mas o tempo de retorno do
investimento, medido em anos, é um ponto de
consideração tão importante quanto o custo
financeiro.
Como toda mudança organizacional, a
implementação desses processos baseia-se
na dose adequada de atenção a três aspectos
fundamentais:
pessoas,
processos
e
ferramentas. Do ponto de vista da otimização,
não é possível reduzir, significativamente, o
tempo necessário para definir os processos e
capacitar as pessoas. No entanto, é
interessante notar que a seleção e a
implantação das ferramentas de suporte são
tarefas que podem aproveitar a enorme
variedade de ofertas de produtos e de
serviços, visando agilizar e baratear o projeto
como um todo.
Grandes organizações, para as quais o custo
das ferramentas tem um impacto menor,
tendem a adotar produtos líderes de mercado,
inclusive contratando consultorias para
customizá-los e suportá-los. O custo dessas
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soluções é, normalmente, proibitivo para a
maioria das pequenas e médias organizações.
A disponibilidade a baixo custo de uma suíte de
ferramentas
integradas,
documentadas
e
configuradas para suportar os processos de
desenvolvimento
de
software
seria
um
importante incentivo para pequenas e médias
organizações buscarem atingir níveis de
maturidade mais elevados em seus processos,
tornando-as mais competitivas:

Há iniciativas nacionais para atender às
necessidades de automação dos processos de
gestão (de projetos, de recursos, de
conhecimento, etc.), como a Estação TABA
(COPPE/UFRJ, 2010). Contudo, não é fácil
encontrar uma iniciativa consistente para a
construção de uma suíte de ferramentas que
automatize os processos operacionais do
desenvolvimento de software.

A premissa básica do projeto deve ser a
adoção preferencial de ferramentas livres ou
de baixo custo, de modo a minimizar a
dependência de fornecedores e os custos de
gestão de licenças, possibilitar a atualização
frequente de versões e garantir o
fornecimento de ferramentas e serviços
sempre
atualizados
para
todos
os
desenvolvedores.
As metas do projeto, relacionadas à
construção de uma infraestrutura básica de
serviços e à implantação das ferramentas de
demanda mais urgente, devem ser as
seguintes:
a) estruturar uma equipe de ferramentas
que fique responsável pela implantação,
suporte e manutenção das ferramentas;
b) adquirir e implantar os recursos de
hardware e de software para suportar a
disponibilização das ferramentas;
c) definir um processo para seleção,
homologação
e
evolução
de
ferramentas de software;
d) selecionar e homologar as ferramentas
mais importantes;
e) definir
e
operacionalizar
os
procedimentos de provisionamento e
suporte das ferramentas para os
desenvolvedores;
f) disponibilizar, de modo consolidado,
todas as informações e os recursos
necessários para os desenvolvedores;
g) adaptar, se necessário, os processos
de desenvolvimento de software da
organização às ferramentas adotadas;
h) migrar um conjunto de projetos e
usuários para cada ferramenta adotada.

2

2.2 Organização do projeto

A dificuldade em adquirir e implantar
ferramentas de software adequadas às
necessidades e restrições da organização é
um fator que tem impacto direto na
infraestrutura de processos. Uma análise
das funcionalidades das ferramentas
existentes no mercado com base em
critérios objetivos, por exemplo, capacidade
de integração entre ferramentas e
capacidade de adaptação das ferramentas,
é bastante útil para apoiar a seleção de
uma infraestrutura ferramental adequada
para a realidade dos projetos e da
organização. A definição desde o início da
implementação de ferramentas de apoio
aos processos também ajuda a minimizar o
retrabalho na definição dos procedimentos
da empresa e a diminuir a resistência à
mudanças na forma atual de trabalho.
(MONTONI, 2008, p. 37, grifo nosso).

Solução livre e de baixo custo

Atualmente, há uma oferta muito grande de
ferramentas livres para desenvolvimento de
software, como é possível constatar, por
exemplo, ao se navegar nos diretórios de
software livre da Free Software Foundation
(2010), da Apache Software Foundation (2010a)
ou do Freshmeat (GEEKNET, 2010).
A implantação de uma solução baseada em
software livre e de baixo custo precisa ser
realizada no âmbito de um projeto, para garantir
que a atenção não seja focada, exclusivamente,
nos aspectos técnicos do problema mas,
também, em seus aspectos organizacionais e
humanos.
2.1 Objetivos e metas do projeto
Um projeto como esse deve ter como objetivo
implantar uma infraestrutura de ferramentas e
um modelo de serviços que suportem os
processos de desenvolvimento de software da
organização
e
que
garantam
sua
sustentabilidade financeira e tecnológica.
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A equipe de ferramentas deve ser integrada
por um time de técnicos com dedicação
exclusiva,
responsáveis pela seleção,
implantação, integração e suporte às
ferramentas. Para que a equipe conquiste a
confiança inicial de todas as áreas de
desenvolvimento
da
organização,
é
importante que ela seja alocada em uma
unidade neutra da estrutura organizacional,
usualmente a área responsável pelo suporte
às tecnologias da informação.
O projeto deve ser acompanhado por
representantes de todas as áreas de
desenvolvimento da organização, para
garantir que suas prioridades sejam alinhadas
às necessidades de cada área e para facilitar
a adoção das ferramentas pelos projetos de
desenvolvimento de software em andamento.
Como todo projeto que pretende afetar o
modo de trabalho de um grande número de
pessoas, é fundamental que ele seja
patrocinado pela alta direção da organização.
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O patrocinador deve garantir que os objetivos do
projeto sejam comunicados, compreendidos e
incorporados por todos os envolvidos, sanando
as inevitáveis dúvidas e minando as eventuais
resistências.
2.3 Seleção das ferramentas
A seleção das categorias de ferramentas que
serão implantadas durante o projeto deve
contemplar as atividades essenciais dos
processos envolvidos e atender às urgências das
áreas de desenvolvimento da organização. É
importante que essa decisão seja explícita e que
haja consenso inicial entre todas as áreas
interessadas, para evitar conflitos no decorrer do
projeto. Apesar de óbvio, vale ressaltar a
especial importância de se adequar o escopo do
projeto aos recursos humanos e financeiros
disponíveis, lembrando que, à medida que as
novas ferramentas forem disponibilizadas, a
equipe de ferramentas passará a ser requisitada,
cada vez mais, a executar atividades de suporte,
o que limitará sua produtividade na implantação
de novas ferramentas.
A seleção das ferramentas em si deve ser
realizada em função de critérios claros e, na
medida do possível, objetivos. A adoção de um
procedimento formal de seleção pode ser
conveniente
para
as
ferramentas
mais
importantes ou para os casos em que não haja
uma candidata preferencial clara. Nesse caso, é
aconselhável utilizar um modelo de avaliação de
software como o OpenBRR (2005), que procura
determinar o grau de maturidade de um produto
de software em função de indicadores de
viabilidade do próprio produto, da satisfação dos
requisitos funcionais e do atendimento a critérios
preestabelecidos de usabilidade, qualidade,
segurança,
desempenho,
escalabilidade,
arquitetura, suporte, documentação, adoção,
comunidade e profissionalismo. O procedimento
resultante, se bem aplicado, promete ser
razoavelmente objetivo.
Contudo, um procedimento formal exige um
esforço adicional que nem sempre se justifica.
Diante da existência de uma candidata
obviamente adequada e da ausência de conflitos
ou opiniões divergentes entre as áreas
interessadas,
pode-se
selecionar
uma
ferramenta a partir do seu histórico de utilização
na própria organização e de uma análise sumária
da qualidade e da saúde do projeto que a
mantém. É importante que a ferramenta
selecionada para determinada categoria seja
única e atenda às necessidades de todas as
áreas, para garantir a uniformidade dos
procedimentos em toda a organização e para
otimizar os recursos disponíveis pela equipe de
ferramentas.
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2.4 Implantação das ferramentas
Cada ferramenta escolhida deve ser
adequadamente integrada aos processos de
manutenção e suporte oferecidos pela equipe
de ferramentas. Isso envolve a homologação
da
ferramenta,
a
documentação
de
procedimentos de manutenção, atualização e
suporte, e a divulgação da documentação
para os usuários.
Idealmente, a equipe de ferramentas deve ser
constituída por técnicos familiarizados com os
processos de desenvolvimento de software da
organização, para que possam melhor
compreender
as
necessidades
dos
desenvolvedores. Contudo, é normalmente
impossível garantir que a equipe seja
autossuficiente. A seleção e a configuração de
cada ferramenta devem ser apoiadas por um
ou mais técnicos experientes nas atividades
às quais a ferramenta se destina.
Em organizações que já passaram pela
implementação de algum modelo de
processos de software, normalmente existem
grupos institucionais responsáveis pela
manutenção de cada processo, integrados por
técnicos
envolvidos
diretamente
nas
atividades relacionadas. Esses grupos são
candidatos ideais para participar do projeto,
apoiando a equipe de ferramentas na seleção
e configuração das ferramentas relacionadas
aos respectivos processos.
2.5 Depois do projeto
O projeto, por definição, deve ter escopo
definido e duração limitada. Mas, a
manutenção e a evolução das ferramentas
devem ser processos contínuos e perenes.
Portanto, o projeto deve ter dois objetivos
principais: implantar um conjunto básico de
ferramentas e estruturar um modelo que
garanta sua manutenção e evolução futura.
Manter a equipe de ferramentas como parte
do time de suporte da área de tecnologia da
informação faz sentido para manter o suporte
adequado às ferramentas, mas não parece
ser suficiente para garantir a evolução do
conjunto
de
ferramentas.
Sem
o
acompanhamento contínuo das áreas de
desenvolvimento,
é
difícil
manter
o
alinhamento com as reais necessidades da
organização.
Sugere-se que a evolução da suíte seja
realizada no âmbito de projetos de curta
duração, acompanhada por um grupo de
representantes das áreas interessadas, com
as metas importantes estabelecidas de início,
considerando-se um possível esforço para
que a equipe de ferramentas possa
implementar ajustes urgentes no decorrer do
projeto. Parece uma situação bastante
adequada para a utilização de métodos ágeis
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de gestão de projetos, como o Scrum (SCRUM
ALLIANCE, 2010).
3

A experiência do CPqD

A metodologia descrita na seção anterior, para
implantação de uma solução sustentável de
ferramentas de desenvolvimento de software, foi
aplicada no CPqD. O projeto inicial de
estruturação das ferramentas básicas e da
equipe de ferramentas foi chamado de CPqD
Developer Suite (CDS) e ocorreu de fevereiro de
2008 a junho de 2009.
3.1 Ferramentas selecionadas
O escopo do projeto determinou as atividades
relacionadas ao desenvolvimento de software
que deveriam ser tratadas. As atividades
priorizadas foram as de controle de versões,
gestão de mudanças, modelagem UML,
implementação, construção (build), testes,
gestão de requisitos, integração contínua e
rastreabilidade.
As ferramentas de desenvolvimento de software
atualmente homologadas para uso corporativo
são as seguintes:
a) Subversion (THE APACHE SOFTWARE
FOUNDATION, 2010b): ferramenta livre
utilizada para controle de versão;
b) JIRA (ATLASSIAN, 2010): ferramenta
proprietária de baixo custo utilizada para
gestão de mudanças, gestão de requisitos
e gestão de inspeção de requisitos;
c) Enterprise Architect – EA (SPARX, 2010):
ferramenta proprietária de baixo custo
utilizada
para
modelagem
UML,
modelagem de banco de dados e registro
de rastreabilidade;
d) Eclipse (THE ECLIPSE FOUNDATION,
2010): ferramenta livre utilizada para
implementação de código;
e) Apache – Ant (2010c), Apache – Maven
(2002-2010) e Apache – Archiva (20062010): ferramentas livres utilizadas para
automatização do processo de construção
de software (build);
f) Selenium (SELENIUM PROJECT, 2010):
ferramenta
livre
utilizada
para
automatização de testes funcionais de
aplicações Web;
g) Sonar
(SONARSOURCE,
2010):
ferramenta
livre
utilizada
para
automatização do processo de inspeção
de código e na coleta de indicadores de
qualidade de software;
h) Hudson (SUN MICROSYSTEMS, 2010):
ferramenta
livre
utilizada
para
automatização
dos
processos
de
integração contínua;
i) BrOffice.org (2010): ferramenta livre
utilizada para edição de documentos texto,

planilhas e apresentações;
j) Foswiki (2008) e Wordpress MU
(2010): ferramentas livres utilizadas
para implementação de ambientes de
colaboração e comunicação entre os
desenvolvedores.
O JIRA e o EA são as únicas ferramentas
proprietárias da suíte. Ambas foram
selecionadas antes do início do projeto, por já
serem utilizadas com sucesso no Instituto
Atlântico1. O custo das licenças das duas foi
considerado baixo, tendo em vista o número
de usuários atendidos por elas.
Existem alternativas livres para o JIRA, como
Trac (EDGEWALL SOFTWARE, 2010) e RT
(BEST PRACTICAL SOLUTION, 2010), que
não foram avaliadas no contexto do projeto.
Contudo, uma análise rápida de suas
funcionalidades mostra que elas atenderiam
adequadamente
à
demanda
inicial
relacionada à gestão de mudanças de
software, mas dificultariam a extensão de sua
aplicabilidade, como foi feito com o JIRA.
Esse processo é detalhado na próxima seção.
Também existem alternativas livres para o
EA, como ArgoUML (COLLABNET, 2009),
que não foram avaliadas pelo projeto.
3.2 Resultados técnicos
Alguns dos resultados mais importantes do
projeto CDS, além da seleção e da
implantação das ferramentas, foram os
seguintes:
a) o suporte às ferramentas do CDS foi
centralizado na equipe de ferramentas.
Esse tipo de suporte era realizado,
anteriormente,
por
grupos
independentes dentro de cada área
técnica da organização. A unificação do
suporte trouxe benefícios importantes
tanto em relação à padronização dos
procedimentos quanto à otimização dos
recursos;
b) o "portal de ferramentas" foi criado num
wiki, mantendo FAQs, instruções de
instalação, instruções de suporte e
documentação
sobre
todas
as
ferramentas;
c) um blog interno foi utilizado para
comunicar notícias frequentes sobre
novas
ferramentas,
novas
funcionalidades e dicas para a
comunidade de usuários;
d) a integração de algumas ferramentas
exigiu o desenvolvimento de alguns
componentes de software que foram
disponibilizados como software livre,
como, por exemplo, um framework
para o desenvolvimento de hooks para

________________________________________
1
Organização parceira do CPqD, com sede em Fortaleza (http://www.atlantico.com.br/).
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usuários seja tão grande quanto o de usuários
do JIRA ou do Subversion.
900
800
700

usuários distintos

600
500
400
300
200
100
0
02/08

06/08

09/08

12/08

03/09

07/09

10/09

01/10

05/10

mês

Subversion
CleaCase
EA
JIRA

Figura 1 Evolução da adesão às ferramentas
do CDS

3.3 Resultados financeiros
O projeto CDS proporcionou uma grande
economia para o CPqD, conforme mostra a
Figura 2. Os gastos previstos no primeiro ano
para a aquisição das duas suítes comerciais
avaliadas ultrapassariam os 20 milhões de
reais. A manutenção dessas licenças
consumiria quase cinco milhões de reais nos
anos subsequentes. O projeto CDS, como
planejado, pretendia gastar pouco mais de um
milhão de reais no primeiro ano e meio milhão
de reais nos anos subsequentes, basicamente
para manter a equipe de ferramentas. O gasto
realizado ficou abaixo do planejado.
25

20

15
R$ milhões

o Subversion (CPqD, 2008-2010b) e um
módulo para automação do JIRA (CPqD,
2008-2010a);
e) alguns treinamentos foram gerados no
formato de screencasts2 e disponibilizados
no Moodle (MOODLE TRUST, 2010), um
sistema livre de treinamento a distância;
f) foram realizados workshops específicos
sobre cada ferramenta, nos quais cada
área de desenvolvimento pôde expor suas
dificuldades e trocar experiências com
outras áreas;
g) o projeto ofereceu oportunidade para que
os grupos de processo revisassem e
simplificassem alguns processos de
software, em função da consolidação do
uso de uma só ferramenta e da melhoria
geral do suporte.
O projeto gerou outros resultados – inesperados,
mas importantes –, sendo muitos deles
relacionados à flexibilidade do JIRA como uma
ferramenta genérica para implementação de
workflows:
a) inicialmente previsto para atender apenas
ao processo de gestão de mudança de
software, o JIRA acabou por atender a
outros processos, nem todos ligados
diretamente ao desenvolvimento de
software;
b) o JIRA também foi adaptado para
implementar
alguns
sistemas
de
informação para suporte à área de
qualidade;
c) o JIRA começou a ser utilizado na gestão
de projetos baseados na metodologia ágil
Scrum;
d) o JIRA também passou a ser utilizado na
gerência de mudanças da área de TI.
Ao término do projeto inicial do CDS, uma
pesquisa informal demonstrou que o nível de
satisfação dos usuários com os resultados era
muito bom. Mas, também era alto o nível de
expectativa em relação às evoluções futuras da
suíte.
A Figura 1 mostra a evolução da adesão a
algumas ferramentas da suíte em função do
número de usuários distintos que utilizaram as
ferramentas em cada mês.
Fica clara a forte adoção do JIRA que,
juntamente com o Subversion, tem por volta de
700 usuários ativos no CPqD. O ClearCase é a
ferramenta de controle de versão que foi
substituída pelo Subversion. A expectativa é que
os poucos projetos que ainda dependem dela
sejam migrados para o Subversion até o final de
2010. O EA é uma ferramenta utilizada por um
número menor de pessoas, essencialmente
arquitetos de software e de banco de dados, de
modo que não se espera que o número de

10
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0
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2009

Suíte comercial A
Suíte comercial B
CDS planejado
CDS realizado

Figura 2 Resultados financeiros do projeto
CDS

Desconsiderando os gastos referentes à
organização do projeto, que foi custeada pela
área de qualidade, a maior parte dos gastos
foi rateada, mensalmente, entre as áreas
técnicas, em função do número de pessoas
que utilizam as ferramentas no mês. Esse

_____________________________________
2

Uma definição de screencast pode ser encontrada em http://en.wikipedia.org/wiki/Screencast.
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modelo pode ser implementado a partir dos logs
de utilização das ferramentas Cliente/Servidor,
como o Subversion e o JIRA, e daquelas que
utilizam um gerenciador de licenças, como o EA.
Ademais, o indicador de rateio pode ser ajustado
facilmente, levando-se em conta o número de
acessos, por exemplo. O indicador não
considera, contudo, a utilização de ferramentas
de uso local – a exemplo da Eclipse –, que não
geram registros centralizados de utilização.
Mesmo após o término do projeto (definição das
ferramentas básicas do CDS e de sua estrutura
de suporte e manutenção), a equipe de
ferramentas mantém suas atividades de suporte,
manutenção e evolução em projetos semestrais
com metas acordadas com o Grupo de
Ferramentas – grupo formal constituído por
representantes das diretorias técnicas com a
atribuição de definir padrões para as ferramentas
de desenvolvimento de software.
Conclusão
Para garantir os níveis de qualidade e
produtividade no desenvolvimento de software, é
necessária a utilização de um conjunto completo,
integrado e suportado de ferramentas de
software. Contudo, as soluções comerciais
líderes de mercado impõem um custo proibitivo
para a maioria das pequenas e médias
organizações.
Este artigo apresentou um modelo viável e
economicamente sustentável para que pequenas
e médias organizações possam suportar as
atividades de desenvolvimento de software
utilizando ferramentas de software livre ou de
baixo custo e implantando uma estrutura de
suporte interno que garanta sua manutenção e
evolução.
O modelo foi aplicado com sucesso às atividades
de seleção, suporte e manutenção do conjunto
de ferramentas de software empregado
atualmente no CPqD. A história de problemas
com a adoção de ferramentas proprietárias e de
sucesso com a adoção de ferramentas livres ou
de baixo custo demonstra que é possível
melhorar a qualidade geral dos processos
substituindo-se uma fração do investimento
financeiro na aquisição de ferramentas
proprietárias pelo investimento em pessoas e
processos. Está claro que, além de ser
necessária a boa qualidade técnica das
ferramentas adotadas, sem o esforço de
uniformização de configuração e sem o
investimento em suporte e manutenção, os
resultados não seriam satisfatórios nem mesmo
sustentáveis.
De fato, conjectura-se que o alto investimento na
aquisição de uma suíte de mercado seja um fator
inibidor do investimento necessário em pessoas
e processos, criando um ambiente propício para
o surgimento de procedimentos divergentes e de
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ferramentas alternativas. O custo de aquisição
de uma ferramenta proprietária normalmente
inclui, além da licença, um contrato de suporte
com o fornecedor original. Quando o custo da
licença é alto, o custo do suporte é
considerado um “seguro” aconselhável.
Ferramentas livres, por outro lado, são
usualmente implantadas sem um contrato de
suporte comercial associado. Como o seu
custo de licença é zero, o custo dos contratos
de suporte são percebidos como muito altos,
comparativamente. Por conta disto, ao
restringir a seleção de ferramentas pelo custo,
fica mais óbvia a necessidade de se investir
na estruturação de uma equipe interna,
dedicada ao suporte e à manutenção da suíte,
o que resulta num melhor balanceamento dos
aspectos envolvidos: ferramentas, pessoas e
processos.
Um projeto, como proposto neste artigo, tem
impactos na forma de trabalho de todos os
envolvidos com desenvolvimento de software
e, obviamente, é bastante susceptível à
natural resistência a mudanças. Para que o
projeto seja bem-sucedido, é importante
garantir algumas condições:
a) o apoio firme e constante da alta
gerência
da
organização,
para
assegurar a participação ativa das
áreas técnicas;
b) a participação dos responsáveis pela
manutenção
dos
processos
de
desenvolvimento, para que a equipe de
ferramentas saiba a melhor maneira de
se configurar e estruturar o suporte às
ferramentas;
c) o acompanhamento contínuo do
projeto, feito pelos representantes das
áreas técnicas, para garantir o fluxo
constante de informações, facilitando e
estimulando a adoção das ferramentas
pelos projetos em andamento;
d) a
estruturação
da
equipe
de
ferramentas como um time coeso e
dedicado, para garantir a qualidade do
suporte e da manutenção das
ferramentas.
O CDS é uma solução real e viável para
automatizar as atividades relacionadas ao
desenvolvimento de software no CPqD. Ele é
composto por um conjunto de ferramentas de
software livre ou de baixo custo que podem
ser adotadas por pequenas e médias
organizações, porque não requerem grande
investimento
financeiro.
Toda
a
documentação, configuração e integração
desenvolvidas pelo projeto podem ser
disponibilizadas livremente para outras
organizações que tenham interesse em usar e
colaborar na evolução do CDS.
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Abstract
In order to ensure the quality and productivity in software development, it is essential that adequate tools
are used appropriately to support the activities involved. However, commercial products that dominate the
market for development tools require high and periodical financial investments, which prevent their
adoption by small organizations and may jeopardize their long-term maintenance. The adoption of free
(open-source) software or low-cost tools, with proven maturity, is a feasible alternative that provides
greater assurance of the solution sustainability. This conclusion is validated by the results obtained in a
case study conducted by the author in applying the methodology described here.
Key words: Software development. Software processes. Software tools. Free software. Open-source
software.
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