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17se o sistema que–rar , os mesmos possam ser a”ertados imediatamente e tenham mais tem-
po para —orrigir o pro–”ema e se ajustar às mudanças mais rapidamente.

Para”e”o a isso, o a”to grau de maturidade a”—ançado pe”as ferramentas ”ivres nos ú”-
timos anos, prin—ipa”mente aque”as que auxi”iam os —i—”os de desenvo”vimento de software, 
vem permitindo sua adoção nos mais diferentes —ontextos, in—”usive servindo —omo –ase para 
a estratégia de IC.

Portanto, este tra–a”ho re”ata o pro—esso de adoção da práti—a de IC uti”izando software 
”ivre pe”o time de desenvo”vimento da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de A”agoas 
- FAPEAL, pro—urando a–ordar seus —on—eitos e apresentar, qua”itativamente, os –enefí—ios de 
sua uti”ização, o–jetivando —ontri–uir —om estudos empíri—os re”a—ionados à produtividade de 
equipes de desenvo”vimento de software.

A Integração Contínua é deinida —omo um pro—esso que rea”iza as tarefas de —onstrução, teste, 
aná”ise e deploy de uma ap”i—ação, para assegurar que a mesma fun—ione —orretamente e siga 
as me”hores práti—as [Kawa”erowi—s and Berntson 2010]. Todo esse pro—esso é exe—utado a 
—ada modii—ação no —ódigo fonte e provê um feedback imediato ao time de desenvo”vimento, 
—omo será des—rito em mais deta”hes na seção 4.

Reunindo o que foi es—rito por outros autores ([Fow”er 2006], [Duva” et a”. 2007] e [Ka-
wa”erowi—s and Berntson 2010]), esta deinição enfatiza que o pro—esso de IC não se restringe 
apenas a —ompi”ar sua ap”i—ação, mas sim, junto a isso, rodar os testes, os ana”izadores e dis-
poni–i”izar o software, de maneira que todo este pro—esso seja automatizado e que ao seu ina”, 
um me—anismo de feedback informe à equipe o status do projeto. É por isso que muitos autores 
airmam que a IC é o gati”ho  para outras deinições, —omo Continuous Compilation [Saf and 
Ernst 2004],  [Kim et a”. 2008],  [Saf and Ernst 2004], 
Continuous Deployment [Duva” et a”. 2007], dentre outras.

De a—ordo —om [Duva” et a”. 2007], num níve” mais a”to, a adoção de IC numa equipe de 
desenvo”vimento traz os seguintes va”ores:

•	 Dado que a integração, exe—ução dos testes e inspeções são 
feitas várias vezes ao dia, existe grande —han—e de des—o–rir um erro assim que o 
mesmo é introduzido;

•	 Atividades —omo, —ompi”ação de 
—ódigo, integração de –an—o de dados, testar, inspe—ionar, disponi–i”izar e feedba

 são en—orajadas a serem automatizadas o que torna —ada tarefa muito menos 
propensa a erros;

•	 Dado que o pro—es-
so roda da mesma maneira, em todo momento, ao ina” do —i—”o da IC é gerado um 
software fun—iona”. O que o—orre a —ada pequena mudança em a”gum artefato;

•	 A redução de suposições so–re o an-
damento do projeto o—orre de maneira natura”, visto que a IC provê informações a 
todo momento so–re re—entes —onstruções, métri—as de qua”idade entre outras;
Estabelece	maior	coniança	da	equipe	no	produto:	•	 Em toda —onstrução, a 
equipe sa–erá que testes estarão rodando so–re o software e ana”isadores verii—a-
rão aderên—ia aos padrões esta–e”e—idos, o que en—oraja o time a rea”izar a”tera-
ções sempre que ne—essárias.
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aBStraCt. The task of integrating artifacts is inherent in the process of software de-

velopment, where all parts are being worked by diferent team members are put together 
and a check is made whether the system is functioning according to requirements. Therefore, 

Continuous Integration emerged as a strategy to attach the artifacts used in the software de-

velopment process constantly and in short cycles. This work aims to demonstrate the process 
of adopting the IC practice using open source software in the Fundação de Amparo a Pesquisa 
do Estado de Alagoas - FAPEAL, approaching its concepts and demonstrating the beneits of 
their use.

reSumo. A tarefa de integrar artefatos é inerente ao processo de desenvolvimento 
de software, onde todas as partes que estão sendo trabalhadas pelos diferentes membros da 
equipe são colocadas juntas e é feita uma veriicação se o sistema está funcional, conforme 
os requisitos. Visto isso, a Integração Contínua surge como uma estratégia de unir os artefa-

tos usados no processo de desenvolvimento de software de maneira constante e em ciclos 
curtos. Assim, este trabalho tem por objetivo demonstrar o processo de adoção da prática de 
IC utilizando software livre na Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Alagoas - FAPEAL, 
abordando seus conceitos e demonstrando os benefícios de sua utilização.

1. Introdução

O pro—esso de integrar software não é um pro–”ema novo [Duva” et a”. 2007]. No pro—esso de de-
senvo”vimento de software, toda equipe, —om duas ou mais pessoas, pre—isa ”idar —om a tarefa de 
integrar seus artefatos. À medida que a —omp”exidade do projeto aumenta, há uma grande ne—es-
sidade de tais artefatos serem integrados —om uma —erta frequên—ia, aim de manter os mesmos 
atua”izados em re”ação ao projeto e assegurar que os —omponentes tra–a”hem juntos e de maneira 
fun—iona”. Visto isso, a fa”ta de automação e adiamento para o ina” do —i—”o de desenvo”vimento o 
deixa passivo de a”guns pro–”emas, —omo o esque—imento por parte do responsáve” pe”a integra-
ção da in—”usão de a”gum artefato, ou des—o–rir que dois desenvo”vedores usaram versões diferen-
tes de –i–”iote—as de ter—eiros o que a—arretou em erro no momento da integração.

Assim, a Integração Contínua (IC) surge —omo uma estratégia de unir os artefatos uti”i-
zados no pro—esso de desenvo”vimento de software de maneira —onstante e em —i—”os —urtos, 
permitindo aos desenvo”vedores a ha–i”idade de rea”izar a”terações no —ódigo, sa–endo que, 
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17se o sistema que–rar , os mesmos possam ser a”ertados imediatamente e tenham mais tem-
po para —orrigir o pro–”ema e se ajustar às mudanças mais rapidamente.

Para”e”o a isso, o a”to grau de maturidade a”—ançado pe”as ferramentas ”ivres nos ú”-
timos anos, prin—ipa”mente aque”as que auxi”iam os —i—”os de desenvo”vimento de software, 
vem permitindo sua adoção nos mais diferentes —ontextos, in—”usive servindo —omo –ase para 
a estratégia de IC.

Portanto, este tra–a”ho re”ata o pro—esso de adoção da práti—a de IC uti”izando software 
”ivre pe”o time de desenvo”vimento da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de A”agoas 
- FAPEAL, pro—urando a–ordar seus —on—eitos e apresentar, qua”itativamente, os –enefí—ios de 
sua uti”ização, o–jetivando —ontri–uir —om estudos empíri—os re”a—ionados à produtividade de 
equipes de desenvo”vimento de software.

2. Integração ContÍnua

A Integração Contínua é deinida —omo um pro—esso que rea”iza as tarefas de —onstrução, teste, 
aná”ise e deploy de uma ap”i—ação, para assegurar que a mesma fun—ione —orretamente e siga 
as me”hores práti—as [Kawa”erowi—s and Berntson 2010]. Todo esse pro—esso é exe—utado a 
—ada modii—ação no —ódigo fonte e provê um feedback imediato ao time de desenvo”vimento, 
—omo será des—rito em mais deta”hes na seção 4.

Reunindo o que foi es—rito por outros autores ([Fow”er 2006], [Duva” et a”. 2007] e [Ka-
wa”erowi—s and Berntson 2010]), esta deinição enfatiza que o pro—esso de IC não se restringe 
apenas a —ompi”ar sua ap”i—ação, mas sim, junto a isso, rodar os testes, os ana”izadores e dis-
poni–i”izar o software, de maneira que todo este pro—esso seja automatizado e que ao seu ina”, 
um me—anismo de feedback informe à equipe o status do projeto. É por isso que muitos autores 
airmam que a IC é o gati”ho  para outras deinições, —omo Continuous Compilation [Saf and 
Ernst 2004], Continuous Building [Kim et a”. 2008], Continuous Testing [Saf and Ernst 2004], 
Continuous Deployment [Duva” et a”. 2007], dentre outras.

De a—ordo —om [Duva” et a”. 2007], num níve” mais a”to, a adoção de IC numa equipe de 
desenvo”vimento traz os seguintes va”ores:

redução de riscos: •	 Dado que a integração, exe—ução dos testes e inspeções são 
feitas várias vezes ao dia, existe grande —han—e de des—o–rir um erro assim que o 
mesmo é introduzido;
redução de processos manuais repetitivos: •	 Atividades —omo, —ompi”ação de 
—ódigo, integração de –an—o de dados, testar, inspe—ionar, disponi–i”izar e feedba-

ck são en—orajadas a serem automatizadas o que torna —ada tarefa muito menos 
propensa a erros;
geração de software “implantável” a qualquer momento: •	 Dado que o pro—es-
so roda da mesma maneira, em todo momento, ao ina” do —i—”o da IC é gerado um 
software fun—iona”. O que o—orre a —ada pequena mudança em a”gum artefato;
Permite melhor visibilidade do projeto: •	 A redução de suposições so–re o an-
damento do projeto o—orre de maneira natura”, visto que a IC provê informações a 
todo momento so–re re—entes —onstruções, métri—as de qua”idade entre outras;
Estabelece	maior	coniança	da	equipe	no	produto:	•	 Em toda —onstrução, a 
equipe sa–erá que testes estarão rodando so–re o software e ana”isadores verii—a-
rão aderên—ia aos padrões esta–e”e—idos, o que en—oraja o time a rea”izar a”tera-
ções sempre que ne—essárias.

1Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de A”agoas - FAPEAL 
CEP 57.020-330  Ma—eió  AL  Brasi”

{felipe.buarque, leonardo.fernandes}@fapeal.br

 The task of integrating artifacts is inherent in the process of software de
velopment, where all parts are being worked by diferent team members are put together 

velopment process constantly and in short cycles. This work aims to demonstrate the process 
of adopting the IC practice using open source software in the Fundação de Amparo a Pesquisa 
do Estado de Alagoas - FAPEAL, approaching its concepts and demonstrating the beneits of 

 A tarefa de integrar artefatos é inerente ao processo de desenvolvimento 
de software, onde todas as partes que estão sendo trabalhadas pelos diferentes membros da 
equipe são colocadas juntas e é feita uma veriicação se o sistema está funcional, conforme 
os requisitos. Visto isso, a Integração Contínua surge como uma estratégia de unir os artefa
tos usados no processo de desenvolvimento de software de maneira constante e em ciclos 
curtos. Assim, este trabalho tem por objetivo demonstrar o processo de adoção da prática de 
IC utilizando software livre na Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Alagoas - FAPEAL, 
abordando seus conceitos e demonstrando os benefícios de sua utilização.

O pro—esso de integrar software não é um pro–”ema novo [Duva” et a”. 2007]. No pro—esso de de-
senvo”vimento de software, toda equipe, —om duas ou mais pessoas, pre—isa ”idar —om a tarefa de 
integrar seus artefatos. À medida que a —omp”exidade do projeto aumenta, há uma grande ne—es-
sidade de tais artefatos serem integrados —om uma —erta frequên—ia, aim de manter os mesmos 
atua”izados em re”ação ao projeto e assegurar que os —omponentes tra–a”hem juntos e de maneira 
fun—iona”. Visto isso, a fa”ta de automação e adiamento para o ina” do —i—”o de desenvo”vimento o 
deixa passivo de a”guns pro–”emas, —omo o esque—imento por parte do responsáve” pe”a integra-
ção da in—”usão de a”gum artefato, ou des—o–rir que dois desenvo”vedores usaram versões diferen-
tes de –i–”iote—as de ter—eiros o que a—arretou em erro no momento da integração.

Assim, a Integração Contínua (IC) surge —omo uma estratégia de unir os artefatos uti”i-
zados no pro—esso de desenvo”vimento de software de maneira —onstante e em —i—”os —urtos, 
permitindo aos desenvo”vedores a ha–i”idade de rea”izar a”terações no —ódigo, sa–endo que, 
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19•	 Seu propósito é geren—iar mudanças 
no —ódigo fonte e outros artefatos (—omo do—umentação), provendo um ponto de 
a—esso úni—o de a—esso —ontro”ado ao repositório. Como se tratava de uma equipe 
de desenvo”vimento pequena e —om experiên—ia prévia na ferramenta, o SCV es—o-
”hido foi o Su–version (SVN) [Co””ins-Sussman et a”. 2008].

•	 Fun—iona —omo um geren—iador de atividades no pro—esso de IC. 
Começando pe”a verii—ação de mudanças no repositório de —ontro”e de versão e re-
—uperação dos artefatos, o servidor dispara scripts, —omo um script de Construção, e 
tarefas numa ordem preesta–e”e—ida. Devido a fa—i”idade de —oniguração, a ferramen-
ta es—o”hida para ta” tarefa foi o Hudson, o qua” possui integração —om diversas ferra-
mentas de teste e feedback, e —ontém uma imensa gama de plugins disponíveis.

•	 Tam–ém —hamado de Geren—iador de Construção, —onsti-
tui de um simp”es script, ou —onjunto do mesmo, que é usado para —ompi”ar, testar, 
inspe—ionar e disponi–i”izar o software de maneira automatizada. Não foi uti”izada 
uma úni—a ferramenta para esta fase do pro—esso (—omo o Ant), mas sim diversos 
scripts es—ritos em Python, que supriram as ne—essidades do projeto.

•	 Não existe um me—anismo padrão para ofere—er ta” 
re—urso. Pode-se uti”izar e-mai”s, SMS, Twitter, ou mesmo dispositivos físi—os —omo 
sirenes. Devido a integração do Hudson —om o servidor de e-mai”, mensagens so-
–re os  das —onstruções, re”atórios de inspeção e resu”tado dos testes eram 
enviadas ao ina” de —ada integração.

•	  Não ne—essariamente uma ferramenta de IC, mas de 
extrema importân—ia para qua”quer sistema. Para o projeto rea”izado na Fundação, 
foram automatizados os testes unitários, —om o uso de Do—Tests e PyUnit, e os tes-
tes fun—ionais, —om o uso de um —omponente do  web uti”izado. 

•	  Automatizar inspeção de —ódigo, para ve-
rii—ar, por exemp”o, aderên—ia as normas pré-esta–e”e—idas, a —omp”exidade —i-
—”omáti—a, modu”aridade, dup”i—ação de —ódigo entre outras. Como a ”inguagem 
de programação uti”izada no projeto foi Python, o Py”int se mostrou um re—urso 
interessante para a aná”ise estáti—a de —ódigo, verii—ando a aderên—ia aos padrões 
espe—ii—ados pe”a PEP0008 [Rossum 2001].

A ta–e”a 1 apresenta as ferramentas uti”izadas no am–iente de desenvo”vimento.

Sistema de —ontro”e de versão Su–version (SVN) su–version.apa—he.org

Servidor de IC Hudson hudson-—i.org

S—ripts de Construção S—ripts Python python.org

Me—anismos de feedback E-mai” www.postix.org

Ferramentas de Teste Do—Tests e PyUnit pyunit.sour—eforge.net

Ferramentas de Aná”ise de Código Py”int www.”ogi”a–.org/857

No projeto rea”izado na Fundação, a adoção do pro—esso de IC mudou a maneira 
—omo a”guns desenvo”vedores se —omportavam em re”ação ao —ódigo, pois os mesmos sa-

Levando em —onsideração tais va”ores, o–serva-se que a adoção do pro—esso de IC 
—omp”ementa outras práti—as do desenvo”vimento de software, —omo a aderên—ia aos padrões 
de —ódigo, refactoring e releases —urtos, não importando se o projeto uti”iza RUP [Sommervi””e 
2007], XP [Te”es 2004], SCRUM [S—hwa–er 2001], Crysta” [Co—“–urn 2009], ou qua”quer outra 
metodo”ogia.

3. método de PeSQuISa

Este tra–a”ho uti”izou o método de pesquisa-ação, o qua” é um método interven—ionista, que 
permite ao pesquisador testar hipóteses so–re o fenômeno de interesse imp”ementando e a—es-
sando as mudanças no —enário rea” [Lindgren et a”. 2004].

Conforme [Stringer 1996], a pesquisa-ação —ompreende uma rotina —omposta por três 
ações prin—ipais: o–servar, para reunir informações e —onstruir um —enário; pensar, para ex-
p”orar, ana”isar e interpretar os fatos; e agir, imp”ementando e ava”iando as ações. Tais ações 
se reletem no —ontexto da FAPEAL, onde se fez ne—essário o–servar o am–iente e per—e–er os 
pro–”emas reais re”a—ionados ao desenvo”vimento de software, de modo a –us—ar e imp”antar 
so”uções, —om o fo—o essen—ia” de investigar a adoção da práti—a de IC uti”izando ferramentas 
”ivres pe”a equipe de desenvo”vimento da Fundação.

A es—o”ha dos sujeitos se fez de maneira inten—iona”, estando —onstituída de 5 pessoas, 
sendo 4 (quatro) desenvo”vedores e 1 (um) designer, ”otadas na Unidade Gestora de Te—no”o-
gia da Informação (UGTI) da FAPEAL, representando a equipe que uti”izou as práti—as de IC no 
desenvo”vimento de 1 (um) projeto. Assim, os dados primários da pesquisa foram —o”etados 
por meio de exame dos artefatos do projeto, que é um método no qua” o pesquisador examina 
do—umentos, materiais e/ou artefatos, e registra os dados so–re instrumentos previamente pre-
parados. Por meio de exame dos artefatos do projeto, pôde-se —onstatar a me”horia ou não, na 
qua”idade do produto resu”tante e na ve”o—idade de desenvo”vimento imposta no projeto para 
a”—ançar o produto ina”.

4. ImPLantação

Durante um período de 04 meses (Outu–ro de 2009 a Janeiro de 2010), –us—ou-se imp”antar 
a”gumas té—ni—as de IC visando prover maior ve”o—idade à equipe de desenvo”vimento e maior 
qua”idade nos produtos apresentados, uti”izando —omo –ase o projeto de um sistema para —on-
tro”e inan—eiro da Fundação. Os mem–ros da equipe de desenvo”vimento já adotavam práti—as 
de a”gumas metodo”ogias de desenvo”vimento (S—rum e XP) —omo —ódigo —o”etivo, programa-
ção em par, reuniões diárias, releases —urtas (02 semanas) et—., e pro—uraram adaptar-se para 
a adoção de mais uma práti—a no dia-a-dia.

4.1. ambiente de desenvolvimento

A”gumas ferramentas são essen—iais para adoção da práti—a de IC. Seguindo o mode”o 
de migração para software ”ivre adotado pe”a FAPEAL no iní—io de 2009, pro—urou-se —onigurar 
um am–iente 100% ”ivre no que diz respeito às ferramentas uti”izadas pe”os desenvo”vedores. 
Ta” mode”o foi proposto, a prin—ípio, —om o o–jetivo de reduzir ou, se possíve”, e”iminar os —ustos 
—om ”i—enças de software, os quais eram responsáveis por —er—a de 6, 5% do orçamento anua” 
da UGTI. A des—rição das prin—ipais ferramentas uti”izadas no pro—esso de IC segue a–aixo.
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19Sistema de controle de versão (SCv): •	 Seu propósito é geren—iar mudanças 
no —ódigo fonte e outros artefatos (—omo do—umentação), provendo um ponto de 
a—esso úni—o de a—esso —ontro”ado ao repositório. Como se tratava de uma equipe 
de desenvo”vimento pequena e —om experiên—ia prévia na ferramenta, o SCV es—o-
”hido foi o Su–version (SVN) [Co””ins-Sussman et a”. 2008].
Servidor de IC: •	 Fun—iona —omo um geren—iador de atividades no pro—esso de IC. 
Começando pe”a verii—ação de mudanças no repositório de —ontro”e de versão e re-
—uperação dos artefatos, o servidor dispara scripts, —omo um script de Construção, e 
tarefas numa ordem preesta–e”e—ida. Devido a fa—i”idade de —oniguração, a ferramen-
ta es—o”hida para ta” tarefa foi o Hudson, o qua” possui integração —om diversas ferra-
mentas de teste e feedback, e —ontém uma imensa gama de plugins disponíveis.
Scripts de Construção: •	 Tam–ém —hamado de Geren—iador de Construção, —onsti-
tui de um simp”es script, ou —onjunto do mesmo, que é usado para —ompi”ar, testar, 
inspe—ionar e disponi–i”izar o software de maneira automatizada. Não foi uti”izada 
uma úni—a ferramenta para esta fase do pro—esso (—omo o Ant), mas sim diversos 
scripts es—ritos em Python, que supriram as ne—essidades do projeto.
mecanismos de feedback: •	 Não existe um me—anismo padrão para ofere—er ta” 
re—urso. Pode-se uti”izar e-mai”s, SMS, Twitter, ou mesmo dispositivos físi—os —omo 
sirenes. Devido a integração do Hudson —om o servidor de e-mai”, mensagens so-
–re os status das —onstruções, re”atórios de inspeção e resu”tado dos testes eram 
enviadas ao ina” de —ada integração.
ferramentas de teste:•	  Não ne—essariamente uma ferramenta de IC, mas de 
extrema importân—ia para qua”quer sistema. Para o projeto rea”izado na Fundação, 
foram automatizados os testes unitários, —om o uso de Do—Tests e PyUnit, e os tes-
tes fun—ionais, —om o uso de um —omponente do framework web uti”izado. 
ferramentas de análise de Código:•	  Automatizar inspeção de —ódigo, para ve-
rii—ar, por exemp”o, aderên—ia as normas pré-esta–e”e—idas, a —omp”exidade —i-
—”omáti—a, modu”aridade, dup”i—ação de —ódigo entre outras. Como a ”inguagem 
de programação uti”izada no projeto foi Python, o Py”int se mostrou um re—urso 
interessante para a aná”ise estáti—a de —ódigo, verii—ando a aderên—ia aos padrões 
espe—ii—ados pe”a PEP0008 [Rossum 2001].

A ta–e”a 1 apresenta as ferramentas uti”izadas no am–iente de desenvo”vimento.

taBeLa 1. ferramentaL utILIzado no amBIente de deSenvoLvImento

Sistema de —ontro”e de versão Su–version (SVN) su–version.apa—he.org

Servidor de IC Hudson hudson-—i.org

S—ripts de Construção S—ripts Python python.org

Me—anismos de feedback E-mai” www.postix.org

Ferramentas de Teste Do—Tests e PyUnit pyunit.sour—eforge.net

Ferramentas de Aná”ise de Código Py”int www.”ogi”a–.org/857

4.2. dia-a-dia da IC

No projeto rea”izado na Fundação, a adoção do pro—esso de IC mudou a maneira 
—omo a”guns desenvo”vedores se —omportavam em re”ação ao —ódigo, pois os mesmos sa-

Levando em —onsideração tais va”ores, o–serva-se que a adoção do pro—esso de IC 
—omp”ementa outras práti—as do desenvo”vimento de software, —omo a aderên—ia aos padrões 
de —ódigo,  e  —urtos, não importando se o projeto uti”iza RUP [Sommervi””e 
2007], XP [Te”es 2004], SCRUM [S—hwa–er 2001], Crysta” [Co—“–urn 2009], ou qua”quer outra 
metodo”ogia.

Este tra–a”ho uti”izou o método de pesquisa-ação, o qua” é um método interven—ionista, que 
permite ao pesquisador testar hipóteses so–re o fenômeno de interesse imp”ementando e a—es-
sando as mudanças no —enário rea” [Lindgren et a”. 2004].

Conforme [Stringer 1996], a pesquisa-ação —ompreende uma rotina —omposta por três 
ações prin—ipais: o–servar, para reunir informações e —onstruir um —enário; pensar, para ex-
p”orar, ana”isar e interpretar os fatos; e agir, imp”ementando e ava”iando as ações. Tais ações 
se reletem no —ontexto da FAPEAL, onde se fez ne—essário o–servar o am–iente e per—e–er os 
pro–”emas reais re”a—ionados ao desenvo”vimento de software, de modo a –us—ar e imp”antar 
so”uções, —om o fo—o essen—ia” de investigar a adoção da práti—a de IC uti”izando ferramentas 
”ivres pe”a equipe de desenvo”vimento da Fundação.

A es—o”ha dos sujeitos se fez de maneira inten—iona”, estando —onstituída de 5 pessoas, 
sendo 4 (quatro) desenvo”vedores e 1 (um) designer, ”otadas na Unidade Gestora de Te—no”o-
gia da Informação (UGTI) da FAPEAL, representando a equipe que uti”izou as práti—as de IC no 
desenvo”vimento de 1 (um) projeto. Assim, os dados primários da pesquisa foram —o”etados 
por meio de exame dos artefatos do projeto, que é um método no qua” o pesquisador examina 
do—umentos, materiais e/ou artefatos, e registra os dados so–re instrumentos previamente pre-
parados. Por meio de exame dos artefatos do projeto, pôde-se —onstatar a me”horia ou não, na 
qua”idade do produto resu”tante e na ve”o—idade de desenvo”vimento imposta no projeto para 
a”—ançar o produto ina”.

Durante um período de 04 meses (Outu–ro de 2009 a Janeiro de 2010), –us—ou-se imp”antar 
a”gumas té—ni—as de IC visando prover maior ve”o—idade à equipe de desenvo”vimento e maior 
qua”idade nos produtos apresentados, uti”izando —omo –ase o projeto de um sistema para —on-
tro”e inan—eiro da Fundação. Os mem–ros da equipe de desenvo”vimento já adotavam práti—as 
de a”gumas metodo”ogias de desenvo”vimento (S—rum e XP) —omo —ódigo —o”etivo, programa-
ção em par, reuniões diárias,  —urtas (02 semanas) et—., e pro—uraram adaptar-se para 
a adoção de mais uma práti—a no dia-a-dia.

A”gumas ferramentas são essen—iais para adoção da práti—a de IC. Seguindo o mode”o 
de migração para software ”ivre adotado pe”a FAPEAL no iní—io de 2009, pro—urou-se —onigurar 
um am–iente 100% ”ivre no que diz respeito às ferramentas uti”izadas pe”os desenvo”vedores. 
Ta” mode”o foi proposto, a prin—ípio, —om o o–jetivo de reduzir ou, se possíve”, e”iminar os —ustos 
—om ”i—enças de software, os quais eram responsáveis por —er—a de 6, 5% do orçamento anua” 
da UGTI. A des—rição das prin—ipais ferramentas uti”izadas no pro—esso de IC segue a–aixo.
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21tou —omo uma ferramenta que —ontri–uiu para satisfazer às ne—essidades da Fundação no que 
se refere à ve”o—idade e qua”idade da entrega do produto ina” do projeto.

Va”e a pena ressa”tar que a uti”ização de ferramentas ”ivres na estratégia de IC se fez de 
suma importân—ia, pois a”ém de propor—ionar as vantagens intrínse—as ao software ”ivre, —omo 
a redução de —ustos e o apoio ativo da —omunidade, a uti”ização de ferramentas ”ivres agrega 
ainda mais aos va”ores que a IC traz aos projetos, aumentando o grau de —oniança da equipe 
so–re o produto ina” desenvo”vido.

Como tra–a”ho futuro, pretende-se —ontinuar —om a uti”ização da práti—a de IC no de-
senvo”vimento de outros projetos internos à Fundação, a im de se o–ter uma aná”ise mais 
deta”hada dos resu”tados de sua adoção a partir do exame de um maior número de artefatos e 
métri—as de software para extração de dados mais formais.
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–iam que —aso não rea”izassem os testes automatizados ou não aderissem aos padrões de 
—odii—ação, os re”atórios gerados após —ada integração mostrariam o pro–”ema. Isso gerou 
um —erto des—onforto por parte dos desenvo”vedores no iní—io do projeto, pois —ada um 
possuía um esti”o próprio de —odii—ar. No entanto, o número reduzido de pessoas e a práti-
—a de programação em par fez —om que, rapidamente, a equipe se adequasse aos padrões 
exigidos (PEP0008).

Assim, após inserir um novo tre—ho de —ódigo ou a”terar a”gum existente, os desenvo”-
vedores exe—utavam os scripts de —onstrução (—ompi”ação, teste e inspeção) ”o—a”mente. Caso 
não o—orressem pro–”emas durante a —onstrução ”o—a”, —ada desenvo”vedor su–metia os arte-
fatos inseridos/modii—ados/ex—”uídos para o SCV. Em períodos pré-determinados, o servidor de 
IC, uti”izando o auxí”io da ferramenta cron, verii—ava se havia o—orrido a”guma a”teração no 
projeto. Ta” período foi determinado —a”—u”ando-se o tempo médio do interva”o entre commits 
ao SCV, que era em torno de 20 minutos. Caso houvesse modii—ações, o servidor re—uperava 
todos os artefatos do projeto e ini—iava a exe—ução dos scripts de —onstrução, dessa vez —om 
todos os —omponentes integrados. Ao ina” do pro—esso, o servidor de IC enviava um e-mai” —om 
informações so–re o status da —onstrução a todos os desenvo”vedores envo”vidos no projeto, 
deixando-os —ientes do produto ina”  o–tido.

5. reSuLtadoS

No projeto rea”izado pe”a equipe de desenvo”vimento da FAPEAL, vários –enefí—ios foram en—on-
trados —om a adoção da práti—a de IC, dos quais podemos —itar: 

Maior —onia–i”idade na rea”ização de a”terações no —ódigo, dado a —onstante ins-1. 
peção e testes rea”izados neste artefato; 
Maior visi–i”idade do projeto —omo um todo, visto que os re”atórios e a do—umen-2. 
tação do projeto passaram a ser gerados automati—amente no pro—esso de —ons-
trução através de ferramentas —omo o Epydo—, Co–ertura e p”ugins do SVN, —omo 
o We–SVN e StatSVN; 
Ganho de produtividade, dado que a”gumas tarefas manuais passaram a ser au-3. 
tomatizadas, —omo a inserção de dados de teste na –ase de dados e o deploy do 
projeto no am–iente de homo”ogação, permitindo que os desenvo”vedores se preo-
—upassem —om as regras do negó—io, de fato; 
Aumento da qua”idade do —ódigo, devido a presença de ana”izadores estáti—os; 4. 
Maior esta–i”idade nos 5. releases gerados, visto que os mesmos só eram entregues 
—aso se apresentassem —omp”etamente fun—ionais.

Apesar dos –enefí—ios —itados a—ima, a”gumas dii—u”dades foram en—ontradas durante 
as fases de adoção e uti”ização das práti—as de IC, —omo a deinição de um mode”o estrutura” 
que se adequasse a rea”idade do projeto, o pro—esso de —oniguração ini—ia” das ferramentas 
uti”izadas e a grande quantidade de —onstruções que fa”haram no iní—io do projeto.

6. ConCLuSõeS

Diante do que foi apresentado —om o desenvo”vimento deste tra–a”ho, i—aram —”aras as vanta-
gens o–tidas pe”a adoção da práti—a IC no desenvo”vimento de software, pois esta se apresen-
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21tou —omo uma ferramenta que —ontri–uiu para satisfazer às ne—essidades da Fundação no que 
se refere à ve”o—idade e qua”idade da entrega do produto ina” do projeto.

Va”e a pena ressa”tar que a uti”ização de ferramentas ”ivres na estratégia de IC se fez de 
suma importân—ia, pois a”ém de propor—ionar as vantagens intrínse—as ao software ”ivre, —omo 
a redução de —ustos e o apoio ativo da —omunidade, a uti”ização de ferramentas ”ivres agrega 
ainda mais aos va”ores que a IC traz aos projetos, aumentando o grau de —oniança da equipe 
so–re o produto ina” desenvo”vido.

Como tra–a”ho futuro, pretende-se —ontinuar —om a uti”ização da práti—a de IC no de-
senvo”vimento de outros projetos internos à Fundação, a im de se o–ter uma aná”ise mais 
deta”hada dos resu”tados de sua adoção a partir do exame de um maior número de artefatos e 
métri—as de software para extração de dados mais formais.
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—odii—ação, os re”atórios gerados após —ada integração mostrariam o pro–”ema. Isso gerou 
um —erto des—onforto por parte dos desenvo”vedores no iní—io do projeto, pois —ada um 
possuía um esti”o próprio de —odii—ar. No entanto, o número reduzido de pessoas e a práti-
—a de programação em par fez —om que, rapidamente, a equipe se adequasse aos padrões 
exigidos (PEP0008).

Assim, após inserir um novo tre—ho de —ódigo ou a”terar a”gum existente, os desenvo”-
vedores exe—utavam os scripts de —onstrução (—ompi”ação, teste e inspeção) ”o—a”mente. Caso 
não o—orressem pro–”emas durante a —onstrução ”o—a”, —ada desenvo”vedor su–metia os arte-
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informações so–re o status da —onstrução a todos os desenvo”vedores envo”vidos no projeto, 
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Ganho de produtividade, dado que a”gumas tarefas manuais passaram a ser au-3. 
tomatizadas, —omo a inserção de dados de teste na –ase de dados e o deploy do 
projeto no am–iente de homo”ogação, permitindo que os desenvo”vedores se preo-
—upassem —om as regras do negó—io, de fato; 
Aumento da qua”idade do —ódigo, devido a presença de ana”izadores estáti—os; 4. 
Maior esta–i”idade nos 5.  gerados, visto que os mesmos só eram entregues 
—aso se apresentassem —omp”etamente fun—ionais.

Apesar dos –enefí—ios —itados a—ima, a”gumas dii—u”dades foram en—ontradas durante 
as fases de adoção e uti”ização das práti—as de IC, —omo a deinição de um mode”o estrutura” 
que se adequasse a rea”idade do projeto, o pro—esso de —oniguração ini—ia” das ferramentas 
uti”izadas e a grande quantidade de —onstruções que fa”haram no iní—io do projeto.

Diante do que foi apresentado —om o desenvo”vimento deste tra–a”ho, i—aram —”aras as vanta-
gens o–tidas pe”a adoção da práti—a IC no desenvo”vimento de software, pois esta se apresen-


