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RESUMO
Empresas têm visto como atraente a oportunidade de utilizarem técnicas de
desenvolvimento de software de código aberto dentro dos limites da organização. O
uso da cultura, ferramentas e técnicas de desenvolvimento de software de código
aberto para desenvolvimento de sistema interno em empresas é chamado inner
source. As abordagens tradicionais, como, RUP, CMMI e métodos ágeis oferecem
um guia de utilização definido independentemente da empresa, o que não ocorre
com inner source. Deste modo, o uso do inner source traz grandes desafios na
adaptação do modo de trabalho porque é personalizado com participação aberta
para as pessoas da empresa. Além disso, não são todos os projetos que podem ser
desenvolvidos com o uso de inner source. Algumas características são fundamentais
para escolha correta do modo de trabalho. Com base nesse cenário, este trabalho
reúne uma compilação dos aspectos importantes que podem influenciar
positivamente ou não na adoção de inner source como abordagem de
desenvolvimento de software a diferentes cenários estudados na literatura. Também
são apresentados resultados dos estudos de casos realizados em duas empresas
para identificar como elas aplicam as técnicas de desenvolvimento de código aberto
dentro de suas organizações. Os resultados dos estudos de casos são analisados e
as técnicas são comparadas com aquelas observadas na literatura, relacionadas
com os fatores críticos que influenciaram no resultado. Desse confronto, identifica-se
a eficácia de algumas práticas e a existência de outras ainda não abordadas pela
literatura. O resultado final consiste na compilação dos fatores críticos que
influenciam no sucesso ou não no uso do inner source, organizadas por três
dimensões, produto, práticas e ferramentas, e gestão de pessoas.
Palavras-chave: Inner source; Código aberto; Técnicas de desenvolvimento de
software; Engenharia de software.

ABSTRACT
Use of Open Source Development Practices within Corporations: Case Study
Companies have seen the opportunity to use open source software
development methods within organizational boundaries as an attractive thing. The
use of the culture, tools and open source software development methods for internal
system developing within a company is called inner source. Traditional
methodologies, such as, RUP, CMMI and agile methods provide a user guidance,
which is set independently of the organization, which does not occur with inner
source. Thus, the use of the inner source method brings forward great challenges in
adapting the operating mode, because it is personalized with open participation for
people of the company. In addition to that, not all projects can be developed by using
inner source, some characteristics are fundamental to pick up the right choice of the
work mode. Based on this scenario, this thesis brings together a compilation of inner
source methods suited to different scenarios studied in the literature. After that, case
studies are conducted to identify how companies apply the open source development
methods within organizations. The results are analyzed and the methods are
confronted to those observed in the case studies. From this confrontation, it will be
possible to identify the effectiveness of some practices and the existence of other not
yet addressed in the literature. The outcome is the compilation of critical factors
influencing adoption of inner source, categorized by three dimensions, product,
practices and tools, and people and management.
Keywords: Inner source; Open source; Practices; Methods; Software engineering.
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1 INTRODUÇÃO
1.1

Motivação
Inner source é o uso da cultura, ferramentas e técnicas de desenvolvimento

de software de código aberto no desenvolvimento de sistema interno a empresas.
Diferentemente de abordagens tradicionais, como RUP, CMMI e métodos
ágeis, no inner source, os desenvolvedores não fazem parte de uma única equipe ou
departamento. Em vez disso, qualquer pessoa que esteja dentro do limite
organizacional estabelecido para o projeto pode se tornar um membro da equipe e
contribuir na criação do sistema, seja como usuário seja como especialista técnico.
Grandes corporações têm visto como atraente a oportunidade de utilizarem
técnicas de desenvolvimento de software de código aberto para ambientes fechados
da empresa (WESSELIUS, 2008). Corroborando com essa afirmação, outros autores
como Stol e Fitzgerald (2014), estudaram a experiência de várias empresas que
utilizaram as técnicas inner source em alguns projetos internos, na última década, de
Hewlett-Packard, Alcatel Lucent, Philips Healthcare, IBM e SAP.
De modo diferente do desenvolvimento de software de código aberto, que não
é limitado a uma empresa, o inner source, por se restringir à empresa, pode
eventualmente trazer a ela benefícios e melhorias em seus processos de
desenvolvimento de software, tendo em vista que o envolvimento e a interação de
inúmeros engenheiros facilitam a compreensão dos problemas e a identificação de
soluções com mais rapidez. Ainda que geralmente utilizada por grandes corporações,
estudos mostram que pequenas empresas também podem se beneficiar desta
abordagem, conforme corrobora o estudo feito por Martin e Hoffman (2007).
As abordagens tradicionais (RUP, CMMI e métodos ágeis) são definidas
independentemente da empresa, o que não ocorre com inner source (STOL e
FITZGERALD, 2014). Isto é, as abordagens tradicionais preconizam que suas
práticas são aplicáveis a qualquer empresa, sendo essa aplicação facilitada pelos
guias de utilização que os acompanham. Por outro lado, inner source é o uso de
técnicas utilizadas nas comunidades de código aberto internamente nas empresas;
contudo, elas não são acompanhadas por um guia de utilização, o que implica em
desafio para sua adoção, uma vez que exige que cada empresa crie seu próprio
roteiro de técnicas adaptadas às especificidades de cada organização.
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A adoção do inner source geralmente traz desafios na mudança de mentalidade
dos líderes e gestores de projetos, os quais normalmente estão habituados com o
modelo hierárquico e meritocrata de gerenciamento. Isto ocorre porque as técnicas
inner source propõem a adoção da filosofia e das práticas da comunidade de código
aberto, tais como, transparência, escolha individual das tarefas, auto-organização,
revisão de código independente, acesso a todos os artefatos (código-fonte,
documentação, interfaces de integração, entre outros arquivos que compõem o sistema)
do sistema e comunicação informal (SCACCHI, 2004).
Em uma empresa a escolha da melhor engenharia de software depende das
características do projeto (DURING, 2006). Projetos com escopo fechado e
orçamento pré-definido provavelmente não serão construídos com abordagem inner
source e sim por abordagens tradicionais, que nestes casos são mais adequados
porque se resumem ao uso de um guia de utilização (STOL e FITZGERAL, 2014),
enquanto, projetos com escopo aberto e liderados pela área de pesquisa e
desenvolvimento da empresa, são mais propícios a adoção do inner source.
Dos estudos na literatura sobre desenvolvimento de software de código aberto e
inner source, dois merecem destaque especial: Stol e Fitzgerald (2014) por destacarem
nove aspectos, sendo eles: a) versão inicial; b) partes interessadas; c) modularidade; d)
práticas de

desenvolvimento;

e) garantia

de

qualidade;

f)

ferramentas de

desenvolvimento; g) coordenação e liderança; h) transparência; e i) apoio da gestão e
motivação que influenciam positivamente ou negativamente no uso do inner source e
Stol et al. (2011), por comparar as principais diferenças entre técnicas de código aberto
e inner source. Entretanto, há muito ainda a ser desenvolvido sobre as técnicas de
código aberto aplicados em empresas, como afirma Stol et al. (2011).
Uma série de dificuldades é enfrentada pelas empresas que adotaram inner
source como abordagem de desenvolvimento de software (HOST, 2011). Por
exemplo, no âmbito cultural, tais como, medo da perda de controle, falta de
socialização, falta de compromisso, ausência de propósito e falta de transparência
compartilhada. Enquanto, no âmbito técnico, tais como, mudança de mentalidade
técnica (entrega de código-fonte ao invés de binário), falta de consistência de
processo, falta de motivação. As inúmeras e comuns dificuldades enfrentadas pelas
empresas demonstram que ainda não são claros os aspectos críticos que
influenciam para o sucesso ou não da adoção da abordagem inner source.
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1.2

Objetivo
O objetivo principal desta pesquisa é estudar, por meio de estudo de casos,

como se dá o uso de técnicas de desenvolvimento de software de código aberto no
interior de grandes organizações, o chamado inner source. Este estudo visa auxiliar
outras empresas a se utilizar destas técnicas, sugerindo fatores críticos de sucesso.
Como objetivo secundário, além da identificação de possíveis fatores críticos
de sucesso, a pesquisa sugere um modelo de como se desenvolve este tipo de
processo de desenvolvimento dentro de uma organização, suas implicações com
motivação, custo, qualidade baseado nas dimensões produto, práticas e ferramentas
e gestão de pessoas, de modo a obter uma visão completa desta prática.

1.2.1 Contribuições
Na literatura pesquisada, há muitos exemplos do uso de técnicas de
desenvolvimento de software de código aberto dentro das corporações, mas, devido
à diversidade de enfoques possíveis na área de tecnologia da informação, sempre
são importantes novos estudos. Deste modo eventual, este trabalho pretende
acrescentar novas informações ao conjunto já existente.
A avaliação dos fatores críticos na influência do sucesso ou fracasso no uso
de inner source nos estudos de caso e na literatura consultada, eventualmente,
possibilitará a apresentação de um quadro constituído por um conjunto de práticas
válidas que poderão servir como sugestão para uso do inner source.

1.3

Método de pesquisa
O método de pesquisa proposto para este trabalho é o estudo de casos

baseado na análise da literatura. Descreve-se a seguir as atividades realizadas.

Atividade 1 - Revisão bibliográfica
Esta atividade consiste em pesquisar literatura sobre o uso de técnicas de
código aberto e os aspectos críticos que influenciam positivamente ou não para o
uso destas técnicas internamente nas corporações.
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A pesquisa bibliográfica traz as práticas comuns no desenvolvimento de
software de código aberto e as características que definem a cultura da comunidade
de código aberto, assim como, as técnicas de desenvolvimento inner source e suas
vantagens e desvantagens. Além disso, apresenta uma tabela comparativa entre as
técnicas de código aberto e inner source. Por fim, apresenta os fatores críticos
classificados por três dimensões: a) Produto; b) Práticas e Ferramentas; e c) Gestão
de Pessoas.

Atividade 2 - Estudo de casos
Esta atividade consiste em apresentar as duas empresas utilizadas nesse
trabalho, com o objetivo de observar em cada uma delas as influências positivas ou
negativas relacionadas aos aspectos críticos no uso do inner source em seus
respectivos processos de engenharia de software.
Para o estudo de casos, foram coletadas informações por meio de
entrevistas semiestruturadas. Nelas, houveram um roteiro de tópicos e questões
a serem cobertas, mas foi dada liberdade ao entrevistado de levar as respostas
para a direção que considere mais adequada, explorando os aspectos que julgue
mais relevantes. Isso permitiu os entrevistados expor práticas, adversidades,
vantagens e outras informações sobre o uso do inner source e que não foram
apresentadas na literatura pesquisada. Para as entrevistas, foram considerados
líderes

de

módulos,

pelo

menos

três

engenheiros

(desenvolvedores,

especialistas), usuários finais (áreas de negócio), e pelo menos um gestor ou
organizador do projeto inner source. Este grupo foi formado com base nas
dimensões deste estudo, permitindo, assim, que as entrevistas permeiem por
todas as três dimensões (produto, práticas e ferramentas, e gestão).
Segundo Yin (2010), o estudo de caso é adequado a pesquisas em que uma
questão “como” é feita sobre um conjunto de eventos contemporâneos, sobre os
quais o investigador tem pouco ou nenhum controle. Os estudos de casos se
aplicam a este trabalho já que o tema desta pesquisa é: “estudo do uso de técnicas
da engenharia de software de código aberto internamente nas corporações”, e,
eventualmente, a(s) resposta(s) a ela poderá(ão) ser obtida(s) pela análise das
informações fornecidas pelos casos estudados.
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Atividade 3 - Análise dos dados dos estudos de casos
Esta atividade consistiu em efetuar uma análise crítica dos dados constantes
nos questionários aplicados nos estudos de casos.
Na análise crítica, foram observados os aspectos críticos, principalmente aqueles
que favoreceram para o sucesso ou não da adoção do inner source. Na análise crítica,
o devido cuidado será tomado para não se efetuar generalizações indevidas, já que
cada projeto varia de acordo com as características próprias e que influenciam nos
aspectos críticos do contexto, como projeto, ferramentas e gestão de pessoas.
A análise crítica é essencial para comparar as informações advindas dos
estudos de casos com informações apresentadas na literatura consultada. Esta
comparação pode identificar e comprovar a eficácia de algumas práticas e,
eventualmente, a existência de práticas não abordadas pela literatura consultada.
Esta atividade finaliza o trabalho com um quadro que consolida um conjunto
de práticas válidas relativo à análise crítica executada para validar a influência
positiva ou negativa dos aspectos críticos na adoção do inner source como
abordagem de desenvolvimento de software.

1.4

Organização do trabalho
Este trabalho está organizado em quatro seções. A seção 1, Introdução, traz

a motivação, objetivo, contribuições e o método de pesquisa, sendo que este último
consiste das seguintes atividades: revisão bibliográfica, estudo de casos, análise
crítica dos dados dos estudos de casos e conclusão.
A seção 2, Revisão Bibliográfica, traz uma revisão de literatura, apresentando
os conceitos relacionados às técnicas de código aberto e inner source e uma
comparação entre eles, que reúne os fatores críticos para adoção dessa abordagem.
A seção 3, Apresentação dos Estudos de Casos, justifica e apresenta as
empresas selecionadas para os estudos de casos, os elementos da pesquisa
(produto, ferramentas e gestão de pessoas), o questionário elaborado, o roteiro das
entrevistas e o resultado da aplicação do questionário.
A seção 4, Apresentação e Análise dos Estudos de Casos, analisam as
respostas das entrevistas, identificando os principais benefícios e desafios que o uso
do inner source trouxe para as empresas, como tais desafios têm sido enfrentados e
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as influências positivas ou não dos fatores observados como críticos para o sucesso
desta abordagem. Finaliza essa seção com os resultados obtidos e também
apresentando um quadro com um conjunto de práticas válidas em um sumário dos
fatores críticos que influenciam no sucesso ou não no uso do inner source como
abordagem para desenvolvimento de software.
A seção 5, Discussão, finaliza o trabalho concluindo se os fatores críticos
observados na literatura e nos casos estudados podem ou não influenciar para o
sucesso no uso do inner source, assim como, apresentando reflexões sobre os
aspectos implícitos que podem motivar pessoas a contribuírem para projetos com
essas características e sugere pesquisas futuras.
O Apêndice A contém o roteiro de questões e tópicos a serem observados nas
entrevistas.
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2 OPEN SOURCE e INNER SOURCE
2.1

Introdução
Nesta seção, são discutidos os conceitos que fornecem a base teórica para o

estudo. São apresentados os conceitos relacionados às técnicas de código aberto e
inner source, as características, motivações, dificuldades e práticas utilizadas nessa
engenharia de software e os principais trabalhos da literatura sobre essa abordagem.

2.2

Open source
Ao contrário de software proprietário, produto desenvolvido pela comunidade

de código aberto, permite que usuários tenham acesso ao código-fonte do software,
além de prover a liberdade para que os usuários possam modificar e ou criar novos
software derivados.
De acordo com o Open Source Initiative (OSI, 1998), o software de código
aberto é um software que pode ser utilizado livremente, alterado, e compartilhado
por qualquer pessoa dentro ou fora do domínio de uma empresa. O software de
código aberto é feito por muitas pessoas, e distribuído sob licença que estão em
conformidade com o Open Source Definition (OSD, 1998).
Martin (1998) considera que a abordagem de desenvolvimento de software de
código aberto é mais eficiente do que o desenvolvimento de software tradicional,
porque evita as ineficiências de um forte regime de propriedade intelectual. Além
disso, software de código aberto normalmente implementa e se favorece de testes
de software aplicado em projeto concorrente (KOGUT, 2001).
Embora os desenvolvedores de software de código aberto possam oferecer
sua contribuição voluntariamente, os administradores ou mantenedores incorrem em
alguns custos associados ao projeto. Por isso, há vários fatores que podem
aumentar o orçamento de uma equipe de projeto de código aberto, como, por
exemplo, o desenvolvimento de um determinado requisito que requer um hardware
específico para execução de teste, sendo este aparelho relativamente caro para as
condições do projeto. Segundo Sen (2012), devido a razões como estas, muitos
projetos de código aberto não podem progredir para além de um certo ponto a
menos que recebam apoio financeiro adicional. Este apoio financeiro é recebido no
formato de doação por colaboradores individuais ou organizações independentes.
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Segundo Fogel (2005), grandes empresas, como é o caso da IBM, já
perceberam os benefícios de utilizarem software de código aberto, e isso motiva
tanto doações financeiras, quanto a participação diretamente no desenvolvimento do
software e possivelmente, patrocínio em longo prazo.
Outra característica positiva na abordagem de código aberto é a velocidade
com que os software são desenvolvidos. De acordo com Sen (2012), três variáveis
influenciam para velocidade de desenvolvimento, evolução e maturidade do software
de código aberto: a) idade do projeto em anos; b) quantidade de desenvolvedores
trabalhando no projeto em um mês; e c) número de usuários em um mês
(assinantes).

2.3

Inner source
De acordo com Stol et al. (2014), inner source é a adoção e adaptação das

práticas de desenvolvimento de código aberto dentro das organizações.
Aplicar práticas de desenvolvimento de software de código aberto
dentro de um ambiente fechado de uma empresa tem sido uma
abordagem atraente para muitas organizações devido ao ganho de
produtividade no ciclo de desenvolvimento do software e qualidade
no produto final.
(WESSELIUS, 2008).

Segundo Riehle et al. (2009), inner source é uma filosofia de desenvolvimento
de software orientada pelos princípios de colaboração aberta, sendo esses
princípios igualitarismo, meritocracia e auto-organização. O inner source é suportado
por um estilo de desenvolvimento de software com foco nas características da
comunidade de código aberto.
Ao adotar inner source as organizações podem desenvolver software com
mais qualidade pelo aumento da colaboração, ganhar eficiência alavancando seu
time interno e identificando novos talentos, reduzir os custos com a reutilização,
levar produtos ao mercado mais rapidamente, e melhorar o engajamento e inovação
com a criatividade social (BLACK DUCK, 2015).
Segundo Dan Hushon (CTO de tecnologia da CSC), a empresa reconhece os
benefícios do inner source e destaca vantagens como, velocidade no desenvolvimento
do produto, qualidade do código-fonte e melhora na prática de segurança da informação.
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Por outro lado, utilizar inner source como abordagem de desenvolvimento de
software não é uma tarefa trivial, e, por consequência, nem sempre os benefícios
esperados são alcançados. Babar (2010) e Gaughan et al. (2009) apresentam uma
série de dificuldades que as empresas têm enfrentado na tentativa de utilizar inner
source. Dificuldades como: definição de requisitos, atualização das documentações,
suporte

aos interessados,

motivação,

interoperabilidade

das

interfaces

de

integração, migração de dados, arquitetura da aplicação, questões relacionadas às
leis referentes à unidade de negócio ou segmento industrial que a empresa
pertence.
O inner source não é um método definido, como, o Scrum, que define uma
série de papéis, cerimônias e artefatos. Em vez disso, inner source é um conjunto de
métodos gerados a partir da engenharia de software de código aberto e apoiam o
desenvolvimento de software dentro das organizações (STOL et al., 2014).
Várias organizações têm adotado inner source ao longo da última década. Na
literatura pesquisada, há muitos exemplos do uso de inner source em empresas, como,
por exemplo, Hewlett-Packard, Alcatel-Lucent, Philips Healthcare, IBM, SAP, Accenture,
Neopost Technologies e Rolls-Royce. Cada empresa tem adotado sua própria
abordagem para aplicação dessas técnicas (STOL et al., 2011; STOL et al., 2014).
Inner source apresenta bons resultados nas áreas de software. Estes
resultados são originados de áreas de software e/ou departamento de tecnologia e
pesquisa. Outra relevante característica do inner source é o interesse que gera num
grande grupo de pessoas com uma preocupação transversal (IST-OPAALS Project Contract n° IST-034824, 2007, p.31).

2.4

Valores do open source e inner source
Os valores dão razão a cultura estabelecidas dentro das comunidades de

código aberto e inner source. Compreender e estar alinhado com os valores
promovidos por essas iniciativas é um grande passo para o seu sucesso. Resistir à
adoção destes mesmos valores, ou promover valores opostos mostra uma
dissintonia cultural que impede a adoção destas práticas. Destacam-se como
valores presentes nas comunidades de código aberto: a transparência, colaboração,
capacidade de auto-organização, igualitarismo e a meritocracia.
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A transparência é o valor mais comum nas comunidades de código aberto e
inner source bem-sucedidas. Por outro lado, muitos projetos de código aberto falham
pela ausência desse valor (BLACK DUCK, 2015). A transparência encontrada na
comunidade de código aberto e inner source é diferente da transparência sugerida
em métodos ágeis. Por exemplo, o Scrum recomenda transparência como um dos
três pilares de controle no processo empírico, permitindo que aspectos significativos
do processo estejam visíveis aos responsáveis pelos resultados. Em vez disso, a
transparência citada como valor do open source e inner source refere-se à
disponibilidade de acesso a todos os documentos, código-fonte e qualquer
informação relacionada ao projeto. A transparência influência positivamente para
motivar a contribuição voluntária de desenvolvedores e usuários; isto ocorre quando
as pessoas percebem a existência de um ambiente dirigido por uma comunicação
sincera que expõe os objetivos, dificuldades e estimativas realistas.
A colaboração é o valor mais reconhecido pela comunidade de código aberto e
inner source, e muitas vezes o mais elogiado (BLACKDUCK, 2015). A colaboração
entre os desenvolvedores e membros favorece o crescimento exponencial de ideias e
recursos que resultam em uma velocidade espantosa de inovação. O ambiente
colaborativo tem foco nos resultados da equipe. O desempenho de cada membro
está relacionado com a contribuição para o time, e as dificuldades são
compartilhadas e percebidas como pontos de melhoria, entendendo as limitações e
criando oportunidades para que elas sejam superadas. Este é um dos principais
motivos do por que programadores veem projeto de código aberto e inner source
como um laboratório de aprendizagem (SMITH, 2007).
De acordo com Riehle et al. (2009), auto-organização é o valor que permite
aos mantenedores de software de código aberto e inner source terem a liberdade
para orientar as atividades de manutenção e evolução do software em prol de
qualidade do produto. Diferentemente de métodos tradicionais, que normalmente
são gerenciados com base em modelo hierárquico, no qual as tarefas do time são
distribuídas de acordo com os critérios de um gestor. No código aberto e inner
source, mesmo havendo ordem de importância e prioridade dos requisitos do
sistema, as pessoas são auto organizadas e podem escolher a tarefa que se sentem
mais confortáveis em realizar.
O igualitarismo é um valor que propõe que todos podem contribuir,
pertencentes ou não ao domínio de uma corporação. Projetos de código aberto
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estão acessíveis na Internet, conforme afirma Riehle et al. (2009). No caso de
projetos inner source, a participação está restrita ao domínio da corporação, e não
deveria haver diferenças entre membros participantes do projeto e outros membros
da organização. O igualitarismo também preconiza a disponibilidade de todos os
recursos necessários para implementação das correções e/ou melhorias de modo
igual para os desenvolvedores. O que parece acontecer na prática é que as
contribuições voluntárias normalmente são focadas em correções de pequenos
defeitos, enquanto grandes e complexas implementações acabam sendo feitas pelos
mantenedores do software (FOGEL, 2005).
Meritocracia é o valor que permite julgar as contribuições com base em seus
méritos. Todas as decisões são discutidas publicamente em listas de discussão que
podem ser acompanhadas e visualizadas como referência por qualquer grupo fora
ou dentro do domínio de uma corporação em comunidade de código aberto; no
entanto, no caso de projetos inner source, esse fórum de discussão normalmente
fica restrito ao domínio da organização.
Segundo Stellman et al. (2009), a meritocracia também pode ser utilizada
como balizador para classificar o nível de importância das pessoas dentro da
comunidade ou projeto. Normalmente, existe um espaço reservado no software, o
qual é utilizado exclusivamente para dar crédito às pessoas que participaram ou
participam do desenvolvimento do produto. Autores como Fogel (2005) e Stol e
Fitzgerald (2015) acreditam que este valor pode ser um influenciador positivo para
o aumento da motivação das pessoas que participam e contribuem para o
desenvolvimento do sistema.
Crédito é a moeda principal do mundo do software livre. O que quer que
as pessoas possam dizer sobre suas motivações para participar de um
projeto, uma coisa é certa, eu não conheço uma pessoa disposta a
trabalhar duramente em um projeto e ficar no anonimato, ou sob o
nome de outra pessoa. Há razões concretas para isso, a reputação de
um projeto pode influenciar positivamente para aumentar a sua
visibilidade no mercado, porque alguns empregadores podem
eventualmente olhar essa contribuição em seus currículos.
(FOGEL, 2005).

2.5

Práticas comuns no desenvolvimento de software de código aberto e inner
source
Os valores, descritos anteriormente, se traduzem em práticas que podem ser

observadas nas equipes das organizações. As práticas comuns encontradas no
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desenvolvimento de software de código aberto e inner source são: acesso livre,
revisão independente, comunicação informal, auto-organização e comentários.
A prática de acesso livre refere-se à disponibilidade a todos os artefatos de
desenvolvimento do projeto, tais como, código-fonte, documentação, lista de e-mails,
fórum de discussão e qualquer outra informação relacionada ao projeto, permitindo
que qualquer pessoa fora do contexto do projeto possa apresentar contribuições
(STOL et al., 2011).
Normalmente, para assegurar o acesso sem ferir o controle e qualidade dos
artefatos, os mantenedores utilizam ferramentas que permitem gestão dos itens de
configuração e versionamento. As ferramentas Git e SVN são as mais citadas na
literatura pesquisada.
Revisão independente são contribuições voluntárias na revisão e avaliação
dos artefatos que compõem o projeto, normalmente efetuadas por meio de revisão
por pares entre os desenvolvedores da comunidade (STOL et al., 2014). De acordo
com Rigby et al. (2008), no projeto Apache Server, as discussões eram examinadas
em cada revisão por pares e replicadas rapidamente ao público favorecendo a
contribuição da comunidade fora de um domínio de uma corporação.
Uma revisão independente pode ocorrer, por exemplo, quando um
desenvolvedor se dispõe a corrigir um erro. Obrigatoriamente, ele terá que revisar o
código-fonte existente para compreender a solução e, assim, identificar o problema.
Essa revisão, eventualmente, pode motivar além da correção do erro a refatoração
do código-fonte na busca por uma implementação mais simples e ou eficiente,
favorecendo diretamente a qualidade do produto.
A comunicação informal, normalmente implementada na forma de uma lista
de correio eletrônico ou internet relay chat (IRC). São canais que permitem a
comunicação instantânea da comunidade fora de um domínio de uma corporação ou
no caso de inner source de funcionários espalhados em diferentes localizações
geográficas, mas que também podem ser arquivadas para consulta posterior
(GAUGHAN et al., 2009). Segundo Rigby et al. (2008), o mais importante fórum de
colaboração ao desenvolvimento é a lista de discussão dos desenvolvedores. Todas
as contribuições que exigem discussão devem ser enviadas a esta lista.
A prática comunicação está diretamente relacionada ao valor colaboração;
normalmente, isto ocorre de modo intrínseco dado a frequentes discussões em e-
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mails motivados pela necessidade de encontrar soluções aos problemas ou até
mesmo dimensionar o esforço de alguns requisitos importantes para o projeto.
Em projetos de código aberto e inner source, é comum as pessoas darem
mais importância ao código-fonte do que em documentações (SCACCHI, 2001). Por
outro lado, as discussões registradas por e-mails ou em fóruns de discussão são
reconhecidas como documentação que podem auxiliar a compreensão de um
código-fonte mais complexo ou com muitas regras específicas do negócio (STOL,
2014).
A prática auto-organização incentiva a auto-seleção de tarefas o que permite
aos desenvolvedores identificarem partes do software que eles sentem que podem
melhorar e/ou corrigir, independentemente das prioridades classificadas pela
comunidade mantenedora do software (STOL et al., 2014). A auto-seleção na prática
influencia positivamente para qualidade do software, uma vez que as pessoas
escolhem tarefas relacionadas com as suas especialidades, proporcionando mais
produtividade e eficiência na implementação da solução.
A prática de comentários se dá por frequentes comentários feitos por
contribuintes independentemente de estarem ou não do domínio de uma corporação,
mas que podem participar e ajudar a manter o projeto vivo e em constante evolução
(GURBANI et al., 2010).
Os comentários são extremamente importantes para melhoria contínua do
software; eles ajudam a comunidade ou equipe de projeto e entender melhor as
necessidades dos usuários e favorecem para implementações de soluções mais
adequadas a seus respectivos problemas e/ou dificuldades.
2.6
2.6.1

Vantagens e desvantagens do inner source
Vantagens
Como o código é aberto no desenvolvimento de código aberto e no inner

source ele está exposto à uma comunidade normalmente contém um grande grupo
de pessoas. Esse comportamento pode inibir alguns desenvolvedores, com medo de
expor um código ruim, mas é um elemento essencial para o aumento na qualidade
do código-fonte.
O combustível que estimula os desenvolvedores a trabalharem em projeto
interessante é sua paixão e criatividade, e isso favorece o desenvolvimento de
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soluções empresariais novas e inovadoras (BLACK DUCK, 2015). De acordo com
Black Duck (2015), alguns dos benefícios do inner source são: desempenho,
qualidade do código, redução dos gastos, comprometimento da equipe e inovação.
O aumento do desempenho, advêm do fato que os comentários sobre o
software, além de virem em uma velocidade mais rápida, têm conteúdo referente
apenas a uma corporação, o que permite a correção mais rápida e uma maior
produtividade da equipe.
O aumento na qualidade do código-fonte é potencializado por revisões
executadas em pares pela comunidade, e pelo aumento da exposição, como já foi
mencionado. Na empresa Samsung, os funcionários são estimulados a colaborar
usando o software. Essa ação contribui para descoberta de possíveis problemas fora
de casos de teste oficiais. Além disso, potenciais funcionários com formação em
engenharia, eventualmente, podem estar habilitados a encontrar e corrigir erros
(ODENCE, 2014).
Há uma redução generalizada de gastos decorrente do aumento na
reutilização de código-fonte e soluções, favorecendo a redução de custos de TI.
Além disso, a distribuição de custo é partilhada por múltiplas áreas. Autores como
Stol et al. (2014) corroboram com esse benefício ao afirmar que o aumento do nível
de reutilização de software por meio de produtos de software e componentes se
torna disponível como projetos de código-fonte interno para qualquer um dentro de
uma organização.
Projetos de código aberto só tem sucesso se houver um comprometimento da
equipe, uma melhora no engajamento dos desenvolvedores com o projeto, um
aumento no alinhamento cultural e organizacional. Decorre também uma redução na
rotatividade do time, aumento da retenção e facilidade de recrutamento, provendo
melhor aproveitamento do capital humano disponível internamente.
Observa-se um crescimento da inovação por meio de equipes que colaboram
com

visibilidade

multi-organizacional,

projetos

e

conjuntos

de

habilidades

espalhadas por toda a empresa. Segundo Stol et al. (2014), a inovação é
naturalmente favorecida, visto que a empresa aproveita a experiência e criatividade
de todos os desenvolvedores e participantes da organização, em vez de apenas um
departamento especifico. Outro aspecto importante da inovação é a conscientização
entre os desenvolvedores da importância do ambiente de trabalho aberto e
transparente. De acordo com Morgan (et al., 2011), a adoção dessa cultura de
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colaboração pode influenciar positivamente o conceito de Open Innovation dentro
das empresas.

2.6.2

Desvantagens
Apesar da lista de benefícios apresentadas pelo inner source, algumas

desvantagens de sua aplicação podem ser deduzidas a partir das dificuldades
apontadas na literatura consultada.
O inner source expõe as contribuições para a comunidade que normalmente
contém um grande grupo de pessoas. Esse comportamento pode inibir alguns
desenvolvedores, mas é um elemento essencial para o aumento na qualidade do
código-fonte. A principal desvantagem seria a resistência das pessoas em revelarem
seus projetos, quer por motivo de centralização de ideias quer por medo de críticas
advindas juntamente com os comentários de outros participantes.
De acordo com Midha e Palvia (2012), para organizações dispersas, há um
grande desafio na realização de projetos de pesquisas e desenvolvimento para
organização do trabalho, de modo que os participantes possam efetivamente utilizar
uma ou outra experiência ou expertise sem constantes interações. Corroborando
com essa afirmação, Melian (2007) relatou que na HP alguns projetos eram iniciados
usando abordagem inner source, porém, eventualmente, os participantes relatavam
situações e experiência que exigiam frequentes interações presenciais.
Além dessa, podem ser destacadas também as seguintes desvantagens:
 O inner source exige que a corporação tenha cultura que favoreça a aplicação
dessa prática, como, por exemplo, voluntarismo e compartilhamento;
 O

inner

source

exige

ferramentas

que

facilitem

a

comunicação

e

compartilhamento;
 O inner source exige um acompanhamento mais frequente do processo para
evitar atrasos e custos fora do orçamento planejado;
 No inner source, a entrega ou contribuição não necessariamente é um produto
binário, mas, talvez, um simples trecho de código-fonte, o que exige uma
reformulação dos conceitos da corporação em relação à meritocracia e cultura de
trabalho. Por exemplo, no modelo convencional, os funcionários, normalmente,
estão acostumados a serem avaliados no encerramento de um projeto, visando à
comparação com os resultados na entrega de um produto acabado (software). Em
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vez disso, no inner source, as contribuições podem ser, simplesmente,
implementar a melhoria em um algoritmo, corrigir um erro, incluir um comentário,
efetuar uma revisão de código, entre outras técnicas do inner source.

2.7

Termos de distribuição de software de código aberto e de inner source
Segundo o Open Source Initiative (OSI, 1998), código aberto não significa

apenas acesso ao código-fonte. Os termos de distribuição de software de código
aberto devem obedecer aos critérios definidos no Open Source Definition (OSD,
1998), que se referem principalmente à redistribuição livre do produto do
desenvolvimento. No caso do inner source, esta distribuição e uso se limitam
internamente à empresa.
 Redistribuição livre: quer dizer que a licença não deve restringir nenhuma parte de
vender ou distribuir o software, mesmo como um componente de uma distribuição
agregada ao software contendo programas de várias fontes diferentes.
 Código-fonte: o projeto deve incluir a disponibilização do código-fonte e permitir
a distribuição gratuita, bem como em formato compilado.
 Trabalhos derivados: a licença deve permitir modificações e trabalhos
derivados, e também deve permitir o software ser distribuído sob os mesmos
termos da licença do software original. Naturalmente esta limitação não se
aplica a um software desenvolvido por inner source, que para fins externos é
de propriedade da empresa.
 Integridade do código-fonte do autor: a licença pode restringir o código-fonte de
ser distribuído em forma modificada somente se a licença permitir a distribuição
de arquivos de correção com o propósito de modificar o programa em tempo de
compilação. A licença deve permitir explicitamente a distribuição de software
construído a partir do código-fonte modificado. A licença pode exigir que
trabalhos derivados tenham um nome ou número de versão diferente do
software original.
 Não à discriminação contra pessoas ou grupos: a licença não pode discriminar
nenhuma pessoa ou grupo de pessoas. Não à discriminação contra campos de
atuação, a licença não deve restringir ninguém de fazer uso do programa em um
campo específico de atuação.
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 Distribuição de licença: os direitos associados ao programa devem aplicar-se a
todos aqueles para quem o programa é redistribuído, sem a necessidade de
execução de uma licença adicional.
 Licença não pode ser específica para um produto: os direitos associados ao
programa não devem depender de ser parte do programa de uma distribuição
de software particular. Se o programa for extraído dessa distribuição e usado
ou distribuído dentro dos termos de licença do programa, todas as partes para
quem o programa é redistribuído devem ter os mesmos direitos que aqueles
que são concedidas em conjunto com a distribuição do software original.
 Licença não deve restringir outro software: a licença não deve colocar restrições
em outro software que é distribuído juntamente com o software licenciado.
 Licença deve ser tecnologicamente neutra: nenhuma disposição da licença
pode ser baseada em qualquer tecnologia individual ou de estilo de interface.

2.8

Comparação entre técnicas de código aberto e inner source
Na Tabela 1, estão apresentadas as características principais das técnicas de

código aberto e inner source, em relação a princípio, gestão, vantagens e
desvantagens.

As

informações

apresentadas

nesta

tabela

consistem

de

interpretação da literatura consultada e de conhecimento tácito.
Tabela 1 - Comparação entre as técnicas de código aberto de inner source
Código aberto

Inner source

Observação

Para resolver um problema
interessante, comece com o
que é interessante para os
desenvolvedores, gerador de
conhecimento, seleção
independente de tarefas (autoorganização).

Este princípio não é verdadeiro a
partir da perspectiva dos
desenvolvedores, dado que os
desenvolvedores não podem
escolher em todas as situações o
problema mais interessante para
resolver, mas, sim, em algumas
ocasiões, seguir as prioridades e
necessidades da empresa.

No código aberto, a liberdade é
mais restrita no caso inner
source, pois deve atender às
prioridades da empresa. No inner
source, tanto os julgamentos
quanto as discussões são
restritas à corporação e suas
necessidades.
(continua)
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Tabela 1 - Comparação entre as técnicas de código aberto de inner source
(continuação)

Código aberto

Inner source

Release antecipada.
Frequente liberação de novas
versões: retorno (feedback)
imediato ao desenvolvimento,
depuração e testes (diminua a
possibilidade do programador
entender seu código meses
depois).

Este princípio é tão importante e
verdadeiro em código aberto
como em inner source.
Entretanto, no inner source, as
implantações estão sujeitas a
seguir um cronograma de
liberação de novas versões, no
sentido de reduzir os custos de
implantação.
Este é um dos principais
benefícios obtidos também no
inner source e o aspecto de
alavancar a contribuição dos
outros especialistas da empresa
se estende no inner source para
identificar erros, registrar novos
requisitos e incluir comentários;
entretanto, restrito ao domínio de
uma corporação.

Tanto na técnica de código
aberto como no inner source,
liberações de novas versões é
essencial para estimular as
contribuições e manter viva a
motivação da equipe e/ou
comunidade.

Este princípio é válido para inner
source, a reutilização de código é
um benefício fundamental para
quem pretende usar o inner
source.

Tanto para as técnicas de código
abertos como os inner source, a
presença de bons engenheiros é
imprescindível. Entretanto, para o
inner source, a distribuição de
prioridade e, em alguns casos, o
direcionamento da tarefa está
sujeito aos interesses e
necessidades da empresa.

O coordenador deve estar
diretamente relacionado com o
grupo inner source, plano de
comunicação e ferramenta
ajudam neste requisito. Baixa
coerção é também um princípio
de inner source, mas de uma
maneira muito diferente, em que
a alta coerção é inerente a um
ambiente corporativo.

Este é um dos desafios que
eventualmente o inner source
traz para a empresa. Mudanças
de mentalidade para um
ambiente que aplique o
igualitarismo requer redução da
coerção no ambiente de trabalho.

Dada a quantidade suficiente
de beta-testes e codesenvolvedores,
praticamente todos os
problemas serão rapidamente
identificados e solucionados:
retorno e comentários a partir
da comunidade, frequentes
revisões de código (curva de
aprendizagem replicada).
Auto-organização da
comunidade e do
conhecimento.
Bons programadores sabem o
que e como codificar.
Conhecimento para reescrever
(reutilização): promove e
estimula paralelismo e
redundância. Conhecimento
facilmente transferido e
compartilhado entre a
comunidade mantenedora do
projeto.
Líderes têm meios e sabem
coordenar sem coerção,
considerando que muitas
cabeças são inevitavelmente
melhor que uma.

Observação

Está é uma vantagem
significativa de técnicas de
código aberto e inner source;
contudo, a expressão “Given
enough eyeballs, every bug is
shallow” pode não se aplicar em
um contexto que limita as
contribuições ao domínio de uma
corporação.

Fonte: Tabela elaborada pelo autor.

2.9

Gestão e organização de projetos inner source
O gerenciamento e organização de projetos de desenvolvimento de software

open source e inner source intriga uma parcela significativa da indústria de software,
em como software de qualidade, pode ser construído por um grupo de
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desenvolvedores, normalmente disperso geograficamente, sem uma forma clara de
remuneração direta. A principal questão de intriga é o que motiva os
desenvolvedores a se engajarem em projetos complexos onde não há uma
remuneração direta como retorno. O reconhecimento que a remuneração direta
não é a única motivação possível, e talvez nem seja principal, pode não parecer
lógico em um ambiente empresarial. Também pode ser interessante saber como
o grupo se organiza, como o código pode ser construído de forma distribuída e
sem uma liderança aparente. Vale ainda observar que tipo de projeto de software
se adapta a este tipo de abordagem.

2.9.1 Características comuns de projetos de software
As características de projetos inner source são semelhantes à de projetos de
código aberto. Contudo, há aspectos corporativos a considerar, como a entrega
associada de recursos utilizados por outros produtos de modo compartilhado. Assim,
a auto-organização é uma característica onde a abordagem de código aberto tem de
ser adaptado, ou renegociado para caber no contexto corporativo. Na empresa HP,
firmware e software de impressoras são desenvolvidos com abordagem inner source,
o que requer a formação de uma equipe mantenedora e que deve assegurar o
desenvolvimento do produto e entrega no prazo estabelecido, conforme afirma
Dinkelacker et al. (2002).
Corroborando com essa afirmação, outros autores como Gurbani et al. (2011),
relataram que no caso da Alcatel-Lucent, identificou-se uma série de funções de
gerenciamento de projeto dentro de sua equipe principal, também chamada de
equipe mantenedora. Um papel chave encontrado nesta equipe é o papel de gestor,
isto é, pessoa que realiza o trabalho de coordenação. Contudo, diferentemente de
metodologias que sugerem que a formação da equipe seja feita na fase de
planejamento, em projetos inner source, normalmente, o gestor tem a missão de
entender os recursos que precisam ser implementados e, a partir desse
conhecimento, identificar potenciais colaboradores dentro da organização. Este
processo pode variar conforme o contexto de cada empresa, geralmente, o gestor
de projetos inner source descobre quem sabe fazer o quê e estabelece um diálogo
de engajamento com o especialista e seu supervisor, visando encontrar um
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equilíbrio entre sua disponibilidade e interesse em contribuir, sem prejudicar seu
trabalho do dia a dia (MORGAN et al., 2011).
Por outro lado, muitos projetos de código aberto foram iniciados para resolver
problema particular de um usuário ou o próprio desenvolvedor. Neste sentido, os
desenvolvedores logo perceberam que compartilhando seus projetos com a
comunidade de programadores, não só ajudava a encontrar a melhor solução para o
problema, como nova funcionalidade era adicionada no produto (O’REILLY, 1999). O
mesmo pode ocorrer com projetos inner source. Muitos projetos são iniciados por
área a fim de resolver um problema particular, porém, logo descobrem ser um
problema comum enfrentado por outras áreas e ao compartilhar o código-fonte, atrai
a participação de novos integrantes, os quais, eventualmente, contribuem como
usuário final, testando e sugerindo novas funcionalidades, ou até desenvolvedores,
corrigindo erros e implementando novos recursos.
Um breve olhar sobre o início da história de muitos projetos de
código aberto ilustra a forma como eles foram desenvolvidos para
resolver um pequeno problema que mais tarde acabou por ser uma
solução significativa.
(O’REILLY, 1999).

2.9.2 Motivação e formação da equipe
Cada vez mais vemos que grandes organizações se concentram fortemente
em projetos de software de código aberto, de acordo com Dinkelacker et al. (2002).
Histórias de sucesso, como o Firefox, Apache, Linux e Wikipédia têm chamado a
atenção para os métodos de desenvolvimento de software e ideais e filosofias por
trás dessas organizações (IST-OPAALS Project - Contract n° IST-034824, 2007).
Corroborando com essa afirmação, autores como Gurbani et al. (2006),
observaram a presença de múltiplos executivos que sugerem que há um interesse
considerável na abordagem de desenvolvimento de software usando inner source.
Na Philiphs Healthcare, níveis mais elevados da organização têm incentivado
suas unidades organizacionais a usar o inner source, e estão ativamente envolvidos
no processo (GAUGHAN et al., 2009).
Na empresa HP, os funcionários foram consciencializados e incentivados a
participarem da comunidade interna de desenvolvimento de software. A gestão da
empresa percebeu que o uso da abordagem inner source poderia trazer benefícios e
aumentar a qualidade dos produtos desenvolvidos (MELIAN, 2007).
No começo, as pessoas ficaram inseguras em expor seu trabalho ou
opinião para uma audiência significativa da empresa, porém, com o
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tempo, eventualmente, sentiam
contribuição de qualidade.
(MELIAN, 2007).

orgulho

associado

a

uma

A empresa PayPal, inspirada na propagação do uso de ferramentas open
source ao longo das áreas, percebeu a oportunidade de criar e incentivar a
colaboração e o desenvolvimento desta prática internamente na empresa (ORAM,
2015). Segundo Oram (2015), a introdução do inner source e o engajamento dos
desenvolvedores foram positivamente influenciados pela familiaridade da empresa
com o uso de ferramentas open source e a presença do time nas comunidades open
source, e também, o incentivo e envolvimento de funcionários renomados e
influenciadores da companhia, tais como, diretores, executivos e arquitetos.
Além disso, outras iniciativas que estimulam os funcionários a contribuírem
voluntariamente para outros projetos da empresa podem, eventualmente, aumentar
a adoção da abordagem inner source. A empresa Google instituiu a chamada "20%
time", na qual determina que todo empregado pode dedicar um dia por semana, ou o
equivalente, a um projeto da sua escolha, em oposição a algo determinado pelo seu
chefe ou gerente. A ideia foi inspirada em propostas semelhantes da HP e 3M. Essa
iniciativa deu origem a vários produtos conhecidos como o Gmail, Google News e
AdSense. Na carta escrita pelos fundadores do Google Larry Page e Sergey Brin
aos acionistas, os fundadores destacam:
A política constituída e utilizada pelo Google chamada de 20% time,
fortalece e inspira os funcionários a serem mais criativos e inovadores.
(PAGE, 2004).

2.9.3 Custos e fontes de financiamento
Financiamento corporativo de desenvolvimento de software de código aberto
não é um fenômeno novo (FOGEL, 2005). Esta subseção examina quais são os
custos comuns em projetos inner source e como trazer financiamento em um
ambiente corporativo.
Segundo Melian (2007), na empresa HP, foi criado um programa chamado
Corporate Source em junho de 2000 pela unidade de negócio chamada HP Imaging
and Printing. O objetivo era criar firmware e software para impressoras visando aumento
de produtividade e qualidade do produto. A proposta consistia em um projeto com o
código-fonte compartilhado com grupos de funcionários e parceiros seletivos. A ideia foi
aceita e vista com empolgação pelo corpo executivo da HP, tanto que, em abril de 2001,
foi oficializado um departamento específico para administrar projetos inner source,
chamado de Collaborative Development Program (CDP).
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O CDP usa o termo Progressive Open Source o que consiste de três formas
ou etapas do projeto, inner source, open source e corporate source. Os programas
eram classificados com base em definições que diz: a) inner source: código-fonte
compartilhado somente com funcionários, porém sem restrição de unidade de
negócio; b) open source: código-fonte aberto para dentro e fora da organização; e c)
corporate source: projeto iniciado como inner source; entretanto, por questões
estratégicas e para ganho de produtividade, o código-fonte é compartilhado com
parceiros seletivos, também chamado de Controlled Source.
Embora o Corporate Source tivesse a sua base a partir do HP Labs (laboratório
de pesquisa e desenvolvimento), isto é, mantida e financiada pela área de pesquisa de
desenvolvimento (P&D), o CDP era financiado por executivos de alta patente da
diretoria de impressoras (principais patrocinadores) e organizado por líderes da área de
P&D e recursos de operação de TI da unidade de impressoras e software.

2.9.4 Equipe e estrutura organizacional
Segundo Stol et al. (2014), projetos desenvolvidos com o inner source precisam
de uma abordagem mais flexível para a coordenação e liderança em relação a
abordagens convencionais que são baseadas em hierarquias organizacionais e papéis.
Visibilidade é uma questão importante a ser considerado no inner source
(IST-OPAALS Project - Contract n° IST-034824, 2007, p.24.). Em projetos
tradicionais, os desenvolvedores apresentam comportamentos tradicionais de
desenvolvimento de software, quando o código-fonte, comunicação e reuniões
presenciais são normalmente compartilhadas com o grupo restrito ao projeto.
No estilo de desenvolvimento inner source, a comunicação textual
normalmente cresce significativamente por envolver especialistas de unidades da
corporação localizadas em diferentes endereços, e é fundamental para visibilidade
dos membros envolvidos no projeto, o que não se limita a um grupo de uma dada
unidade da empresa (IST-OPAALS Project - Contract n° IST-034824, 2007, p.24.).
Outro aspecto importante da comunicação por texto, decorrente da dispersão
de seus participantes, é a documentação naturalmente gerada nessa atividade de
interação. Projetos de código aberto e inner source tendem a ser fracos em
documentação do usuário, mas a comunicação textual obsessiva que ocorre entre
os desenvolvedores assegura o registro de decisões e implementações.
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Figura 1 - Estrutura Organizacional e papéis para projeto inner source

Fonte: Adaptado de Gurbani et at. (2010).

O estilo de desenvolvimento inner source muitas vezes é mal interpretado
como caótico ou abordagem não gerenciada; contudo, é melhor caracterizado como
gestão de auto-organização (HOST e ALAGIC, 2011). Para modelos de governança
de código aberto e inner source, varia de altamente centralizado, tipicamente
conduzido por um líder “imperador”, como, por exemplo, o projeto Linux Kernel, a
descentralizado, tais como GNU Linux.
 Unidade Organizacional (Divisão de Negócios / Usuários): divisão ou
departamento da empresa responsável por uma unidade de negócio que
participa como interessada, normalmente, contribuindo com comentários,
testes e solicitações de novos requisitos.
 Unidade Organizacional (Desenvolvedores): todas as divisões, unidades ou
departamentos da organização que contêm profissionais técnicos que possam /
queiram participar e contribuir com o desenvolvimento do projeto.
 Equipe Mantenedora: representa o grupo idealizador e criador do projeto,
constituído por todos os membros responsáveis pelo ciclo de vida do software.
Em projetos inner source, essa equipe pode emergir de duas formas, formada
pela organização com o objetivo de garantir a criação e suporte aos clientes, e
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de modo independente, por outras divisões de negócio ou funcionário da
empresa.
 Gerente de Projeto: é responsável pela gestão do projeto e também por
assegurar que o processo está aderente às políticas de conformidade da
organização. Normalmente, o gerente de projeto é responsável pelas
atividades que tange o planejamento das entregas, monitoramento, gestão
de riscos e gestão de mudanças.
 Arquiteto Chefe: o arquiteto é considerado o líder técnico do projeto,
responsável por projetar a arquitetura do software, ditar as boas práticas de
programação e orientar tecnicamente os desenvolvedores. De acordo com
Oram (2015), o arquiteto chefe é frequentemente comparado ao papel de
ditador benevolente (benevolent dictator) encontrado em projetos de código
aberto, responsável por dar a última palavra em uma discussão técnica.
 Líder de Produto: é responsável pelo produto, o que inclui supervisionar as
atividades realizadas pela equipe mantenedora e ligação com os clientes
internos da organização. Adicionalmente, o líder de produto é responsável por
solicitar e negociar os recursos necessários com as diferentes unidades
organizacionais e por remover os obstáculos que impactam a equipe
mantenedora. O líder de produto trabalha em estreita colaboração e parceria
com o arquiteto chefe, cuja responsabilidade é garantir a integridade da
arquitetura e mapeamento dos recursos técnicos necessários para evolução do
ciclo desenvolvido do software (RUHE e WOHLIN, 2014).
 Desenvolvedores: são programadores, engenheiros ou especialistas técnicos
que participam voluntariamente com o desenvolvimento do software.
 Líder de Módulo: é responsável por um ou mais módulos do produto,
diferentemente do líder de produto, o líder de módulo é um especialista de
negócio e atua em estreita parceria com as unidades de negócio. O líder de
módulo é responsável pela gestão e priorização dos requisitos funcionais e não
funcionais refinamentos referentes a uma parte específica do produto. O
objetivo é assegurar que o desenvolvimento do módulo seja feito de acordo
com as necessidades de negócio e estratégia da organização. Adicionalmente,
o líder de produto é responsável por planejar entregas específicas do produto,
atividade normalmente efetuada em colaboração com o gerente de projeto.
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Segundo Gurbani et al. (2010), cada unidade organizacional pode usar
diferentes ferramentas ou tecnologias específicas aderentes às suas áreas de
domínio, o que dificulta a tarefa de integrar o recurso compartilhado. O líder de
módulo ajuda a assegurar as contribuições da unidade de organizacional, facilitando
a integração e comunicação entre os membros participantes e a utilização adequada
do recurso compartilhado.
 Equipe de Suporte: equipe ou grupo de engenheiros que fornece suporte
operacional, isto é, responsável pelas atividades relacionadas implantação do
software e ou novas releases, configuração de ambientes, instalação e
configuração de ferramentas, monitoramento dos indicadores de performance e
qualidade. Além disso, a equipe de suporte é responsável pela gestão de
incidentes e apoio as áreas de negócio.
 Infraestrutura: representa equipe ou unidade de negócio responsável por
prover recursos e suporte à infraestrutura dos projetos, como, por exemplo,
compiladores, plataforma de hospedagem, repositórios de código e outros itens
necessários para suportar o ciclo de vida dos produtos.
 Repositório: é a plataforma de versionamento dos artefatos gerados durante o
clico de vida do produto e desenvolvimento do projeto, como, por exemplo, a
plataforma GitHub, que é um serviço de hospedagem compartilhada para
projetos que usam controle de versionamento. A empresa PayPal usa a
ferramenta Git para seus projetos de código aberto e inner source e, de acordo
com Oram (2015), a plataforma favorece a colaboração de artefatos e
comunicação entre os participantes.
 Fóruns de Discussão: o projeto deve incluir a disponibilização do código-fonte e
permitir a distribuição gratuita, bem como em formato compilado. Em projetos
inner source, uma nova atividade ou tarefa pode ser identificado através de um
processo de comunicação transparente entre os membros participantes, como,
por exemplo, um participante solicita um novo requisito ou relata um erro por
meio de uma lista de fórum ou grupo de e-mail aberto a todos os participantes
(RUHE e WOHLIN, 2014).
De acordo com Gurbani et. al. (2010), o fórum de discussão facilita o debate e
influencia positivamente no refinamento do requisito ou entendimento do erro
relatado. Qualquer participante pode decidir trabalhar em uma tarefa existente no
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fórum de discussão, permitindo, assim, eventualmente, haver um ou mais
participantes atuando na mesma atividade. Essa abordagem de distribuição de
atividades independente e alocação de recursos autogerenciáveis. É diferente da
abordagem tradicional, onde um recurso é atribuído a uma atividade, em vez de o
participante ser capaz se atribuir a ele mesmo sua própria tarefa.
O fórum de discussão é muito importante em projetos inner source e de
código aberto, exemplo de tal importância pode ser visto em projetos inner source da
empresa Paypal. Segundo Oram (2015), se uma solicitação ou erro não estiver
descrito no fórum de discussão é porque ele não existe.

2.9.5 Infraestrutura de projetos inner source
Normalmente,

em

projetos

inner

source,

a

organização

fornece

a

infraestrutura necessária para execução, gestão e monitoramento do ciclo de vida do
software, como, por exemplo, portal colaborativo, listas de discussão (fórum),
repositórios de código, ferramentas e compiladores.
Segundo Stol et al. (2011), a infraestrutura de projetos inner source facilita a
reutilização de software, uma vez que o principal objetivo é maximizar o número de
projetos a serem compartilhados dentro da organização.
O suporte de infraestrutura pode variar de acordo com as características do
projeto e empresa; contudo, onde os projetos são compartilhados, normalmente o
criador ou mantenedor líder do projeto é responsável pelo apoio, mesmo que
dependente do suporte da comunidade. De acordo com Stol et. al. (2011), alguns
projetos podem atrair muitos interessados, enquanto outros não o fazem, isto é, sem
apoio suficiente, a estratégia da empresa pode ser prejudicada e impactar
significativamente a produtividade e evolução do ciclo de desenvolvimento.
Por outro lado, existe o modelo de infraestrutura inner source baseado em
projetos. Nesta abordagem, há tipicamente um núcleo financiado de forma
independente, que tem a responsabilidade formal de suportar a infraestrutura e
serviços relacionados (GURBANI et al., 2010). De acordo com Gurbani et al. (2010),
a empresa Alcatel-Lucent, implementou o modelo de infraestrutura baseado em
projetos e dentro da organização há uma divisão chamada de equipe central.
Os tipos de software, ferramentas, componentes e pacotes oferecidos pela
infraestrutura podem variar de acordo com o modo de infraestrutura aplicada. Por

39

exemplo, para modelo baseado em infraestrutura compartilhada, os recursos
providos são homologados pelo departamento de tecnologia da informação, o que
significa que a infraestrutura é compartilhada e utilizada por toda empresa, enquanto,
no modelo baseado em projetos, as tecnologias são tipicamente providas em função
das necessidades do projeto.
Tabela 2 - Principais diferenças entre infraestrutura compartilhada e infraestrutura baseada
em projeto
Infraestrutura compartilhada

Infraestrutura baseada em
projetos

Reuso

Infraestrutura preparada com foco em
compartilhamento, oportunista, focada
em maximizar o reuso de projetos dentro
da organização.

Estrategicamente preparada
para suportar as necessidades
específicas do projeto.

Suporte

Opcional, depende do sucesso do
projeto.

Equipe
Mantenedora

Criador ou equipe responsável por criar o
projeto.

Tipo de projetos
Inner Source

Pacotes pequenos de software ou
componentes que podem acelerar o
desenvolvimento de novos projetos, como,
por exemplo, parse XML, controle de logs,
componente de autenticação.

Característica

Essencial para o sucesso do
projeto. Requer apoio
organizacional e financeiro.
Equipe responsável pelo
projeto e suportada pela
organização.
Considerado ativo crítico da
organização, como, por
exemplo, software que suporta
a linha de produção da
empresa, diferentemente de um
componente ou utilitário.

Fonte: Adaptado de (STOL et al., 2011).

Segundo Oram (2015), os projetos de código aberto e inner source mantêm a
qualidade e confiança entre os colaboradores por meio da implementação de testes
rigorosos em cada contribuição. Muitos projetos de código aberto adotaram práticas
comumente recomendado, como, por exemplo, teste unitário e integração contínua
suportada por processo formal da organização, assegurando a utilização.
2.10 Fatores críticos que influenciam no uso do inner source
A literatura acerca de inner source como abordagem para desenvolvimento de
software apresenta trabalhos como os de Stol et al. (2011, 2014, 2015), Gaughan et
al. (2009), Dinkelacker et al. (2002) e Melian (2007), e a abordagem open source,
como os trabalhos de Midha e Palvia (2012) e Crowston et al. (2006). Em comum, os
autores apresentam fatores críticos observados ou experimentados que influenciam
positivamente ou negativamente o uso do inner source.
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2.10.1 Produto
Ter uma versão inicial como motivador de um projeto pode ser o primeiro
passo na direção de uma iniciativa inner source, é importante para definir o escopo
inicial do projeto. Este aspecto é crucial para atrair a atenção dos desenvolvedores,
etapa que cria a semente apropriada do produto, contendo somente requisitos
essenciais para implementar a primeira versão do produto ou componente.
Os autores Stol et al. (2014) e Rigby et al. (2008) sugerem a identificação de
funcionalidades e padrões comuns na empresa, facilitando a implementação e assim
atraindo a atenção dos desenvolvedores. Por outro lado, há existência de muitos
requisitos ou requisitos complexos nesta etapa, podem não atrair ou os
desenvolvedores. A Philips Healthcare’s começou a iniciativa com a construção de
um componente construído em torno do projeto DICOM (Digital Imaging and
Communication in Medicine), uma suíte padrão da empresa utilizada por médicos
(STOL et al., 2011).
Um outro fator que facilita o início de um projeto é a existência de muitas
partes interessadas no produto. A semente do produto deve ter uma grande
variedade de interessados. Esta variedade pode resultar em contribuições e
exigências de diferentes grupos, departamentos ou unidades de negócio,
introduzindo uma maior diversidade nas contribuições. Os autores apontam que se
apenas um departamento ou unidade de negócio tem interesse no projeto, o inner
source pode não proporcionar os benefícios esperados. Por outro lado, com muitos
interessados podem surgir conflitos de interesse, os quais devem ser gerenciados
pelos líderes dos projetos.
A modularidade é um aspecto comum na comunidade de código-aberto. Isto
permite que os desenvolvedores se concentrem em pequenos pedaços ou
subconjunto do projeto, facilitando e acelerando a curva de aprendizagem para a
contribuição, além de, facilitar o desenvolvimento paralelo. Esta etapa requer
atenção extra dos arquitetos e líderes do projeto. A modularização pode afetar
significativamente na facilidade ou complexidade das interfaces de integração, no
reuso de contribuições e na compatibilidade entre os módulos do produto.
Modularidade é extremamente crítico em desenvolvimento de
software de código-aberto. Sem essa prática, os desenvolvedores
não podem trabalhar paralelamente.
(MIDHA e PALVIA, 2012).

Segundo O´Reilly (1999), muitos projetos de código aberto bem-sucedidos
foram projetados com arquitetura modular, o que permite aos usuários estenderem
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as funcionalidades do sistema sem ter que alterar o núcleo existente. Projetar uma
arquitetura de sistema modularizada permite que vários programadores possam
trabalhar paralelamente no mesmo módulo. A arquitetura modularizada tende a
quebrar grandes problemas complexos em pequenos pedaços do sistema,
aumentando a flexibilidade e facilitando a leitura do código-fonte. Além disso, a
modularidade permite que desenvolvedores possam trabalhar em partes específicas
do sistema de modo individual, isto é, não havendo necessidade de integrar
pequenos pedaços do sistema com outras subpartes (MIDHA e PALVIA, 2012).
Corroborando com essa afirmação, Rigby et al. (2008), dizem que a
modularidade também permite o desenvolvimento contínuo, evitando situações em
que um programador ao implementar melhorias em um módulo, impacte outra
pessoa trabalhando em outro módulo.
2.10.2 Práticas e ferramentas
Práticas

de

desenvolvimento

de

projeto

inner

source

diferem

significativamente de abordagens convencionais, incluindo as contemporâneas,
como os métodos ágeis. Os desenvolvedores devem estar confortáveis com uma
abordagem mais flexível, pois novas ideias, como, por exemplo, implementar
melhoria em algoritmos, incluir comentários, identificar erros, sugerir novos requisitos,
etc. podem ser adicionados por desenvolvedores que percebem falta de
funcionalidades a partir da sua perspectiva, diferentemente, das outras abordagens
em que os requisitos são definidos antes de serem implementados. Oram (2015),
Dinkelacker et al. (2002) e Morgan et al. (2011) sugerem a aplicação de um
processo simples para esse fator, buscando encorajar as contribuições.
Em relação ao fator garantia de qualidade, as comunidades de código aberto
desenvolveram

técnicas

que

os

distinguem

de

modelos

tradicionais

de

desenvolvimento de software. Exemplo disto é a revisão por pares, técnica também
utilizada no inner source. Outra técnica aplicada são as frequentes liberações de
versões para testes, visando incentivar a solicitação de comentários a partir dos
usuários,

permitindo

identificar

antecipadamente

novas

funcionalidades.

É

importante incentivar a aplicação da técnica de revisão. Os autores apontam que
quando os membros não aplicam as revisões, a qualidade do produto pode sofrer
um impacto significativo.
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Na empresa PayPal, ao mesmo tempo que a equipe técnica estava movendo
grande parte da sua plataforma para Node.js e adoção de práticas inner source, o time
assumiu o compromisso de aumentar a qualidade do produto. De acordo com Oram
(2015), para alcançar os resultados positivos esperados com a adoção do inner source,
a empresa incluiu ou intensificou o uso de práticas como, testes unitários, integração
contínua, revisão de código e análise de código, a fim de assegurar que a metodologia
ou boas práticas de codificação estavam sendo respeitadas.
Ferramentas de desenvolvimento para codificação, aplicação de testes
unitários, controle de qualidade, controle de versões, troca de mensagens, correio
eletrônico, fórum de discussão, versionamento de código-fonte e documentos,
implantação, videoconferência e componentes. Uma questão aparentemente trivial é
a disponibilidade de um conjunto comum de ferramentas para desenvolvimento de
software dentro da mesma empresa. No entanto, muitas organizações têm crescido
organicamente ao longo de sua longevidade, resultando, normalmente em grandes e
independentes unidades de negócio, cada uma com seu próprio conjunto de
ferramentas.

Esse

cenário

heterogêneo

e

incompatível

pode

influenciar

negativamente para as contribuições, visto que os desenvolvedores podem se sentir
desestimulados por ter que aprender novas ferramentas. Neste sentido, os autores
sugerem o treinamento e apoio para as ferramentas que estão disponíveis.

2.10.3 Gestão de pessoas
Coordenação e liderança para projetos inner source requer abordagens mais
flexíveis para gestão de pessoas e atividades em comparação com abordagem
convencional baseada em hierarquias e posições organizacionais. Segundo Wesselius
(2008), um princípio fundamental identificado no estilo Baazar é a meritocracia. Isto é,
os desenvolvedores que contribuem constantemente para importantes partes do
produto, e, portanto, têm experiência profunda do projeto, podem liderar ou contribuir
com a gestão e coordenação do projeto. Os autores ressaltam que conflitos podem
surgir na decisão sobre quem deveria liderar o projeto.
No entanto, mudanças no modo de trabalho de uma empresa, normalmente,
exige sensibilidade para lidar com medos e expectativas das pessoas. A empresa
PayPal, ao decidir adotar a abordagem inner source para desenvolvimento de
seus

produtos,

contratou

profissionais

externos

com

experiência

em
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desenvolvimento de software com comunidades de código aberto para ajudar
nessa transição (ORAM, 2015).
Outros autores, como Schuwer et al. (2015) e Fogel (2005), observaram
muitas empresas e parecem concordar que a mudança cultural mais importante é
dar às pessoas a confiança necessária para trabalhar com outras equipes e
contribuir no desenvolvimento de novos produtos.
Transparência, como usado em ciência, engenharia e negócios, implica a
abertura, comunicação e prestação de contas. Transparência é um aspecto importante
para projetos que adotaram inner source como abordagem de desenvolvimento de
software. Como mencionado antes, inner source é derivado de técnicas utilizadas pela
comunidade de código aberto, em que o desenvolvimento é baseado por grupos de
pessoas e que o processo é transparente e geralmente aberto a qualquer interessado
que deseje estar envolvido. Assim, a transparência é importante, mas pode não ser
sempre simples de aplicar. Desenvolvedores e líderes podem não se sentirem
confortáveis com a partilha das responsabilidades. Apesar disso, os autores sugerem
fortemente a disponibilidade total ao código-fonte e todos os artefatos relacionados ao
projeto, incentivando revisões de código e sugestões de melhorias.
Transparência é a essência de projetos de código-aberto e inner source e
deve ser considerado como pré-requisito para projetos com abordagem de
colaboração aberta, mesmo quando essa “abertura” está restrita às fronteiras de
uma organização, como é o caso de inner source. Este fator é fundamental para
estabelecer a visibilidade e atrair pessoas interessadas que podem começar como
meros curiosos e se transformarem em contribuintes ativos (STOL et al., 2014).
Corroborando com essa afirmação, autores como Riehle et al. (2009) e
Robbins et al. (2005) observaram que projetos de código-aberto oferecem acesso
universal e imediato a todos os artefatos do projeto, tais como, documentação e
código-fonte, permitindo que qualquer pessoa interessada possa participar e
começar a contribuir com o projeto.
Segundo Gaughan et al. (2009), na empresa Philips, para facilitar a comunicação
e favorecer o fator transparência, a organização disponibilizou uma infraestrutura pela
CollabNet, que permitia criar lista de discussão sobre o qual as pessoas postavam
perguntas e comentários, contribuindo para que as decisões fossem tomadas em grupo,
além de repositório de código-fonte e documentos relacionados.
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Por outro lado, na empresa Rolls-Royce, a transparência não foi um desafio fácil
de ser vencido. A empresa enfrentou bastante dificuldade e precisou paralisar os
projetos com abordagem inner source para tratar esse problema. Algumas áreas de
desenvolvimento de software, tais como, desenvolvimento de software embarcado,
usavam infraestrutura altamente padronizada e baseada em políticas de conformidade
referentes às soluções comerciais da empresa, enquanto outras áreas adotavam
padrões mais simples, dificultando uniformizar a base de usuários da organização a fim
de padronizar o meio de autenticação e gestão de privilégios (STOL et al., 2014).
Apoio da gestão e motivação são aspectos importantes para iniciativas de
inner source. Autores Dinkelacker et al. (2002) e Lindman (2008), sugerem que
projetos inner source comecem com o incentivo de pessoas importantes para
organização,

influenciando

positivamente

para

popularização

do

projeto

e

demonstrando que a organização reconhece os benefícios que a abordagem pode
trazer para empresa.
Riehle et al. (2015) observaram três casos de projetos inner source e
relataram a importância do papel líder do produto, o qual exerce a função de receber
e entender as novas demandas do projeto, assegurando a correta priorização dos
requisitos e provendo frequentes interações com os usuários. A demora na correção
de erros críticos ou na implementação de recursos essenciais para os usuários pode
contribuir negativamente no uso do produto; logo, a fim de evitar esse problema, é
importante garantir que as demandas estejam sendo priorizadas corretamente e que
as correções sejam feitas na velocidade exigida pelas partes interessadas.
De acordo com Stol e Fitzgerald (2015), é importante que pessoas chave da
corporação defendam a iniciativa, mostrando para as pessoas que a empresa
reconhece os benefícios que essa abordagem pode trazer para organização. Esta
ação pode ajudar a manter os interessados.

2.11 Conclusão
Esta seção apresentou as técnicas, características e fatores críticos do inner
source, descreveu relação entre inner source e código aberto como abordagem de
desenvolvimento de software. Por meio da análise dos principais trabalhos da
literatura referentes ao emprego do inner source, com exemplos das dificuldades
enfrentadas e técnicas recomendadas pelos autores.

45

Para apoiar a observação e avaliação do uso de inner source nos estudos de
caso propostos neste trabalho, essa seção finaliza com um quadro que concentra
todos os fatores críticos de sucesso encontrados na literatura consultada,
categorizados por três dimensões: a) produto; b) práticas e ferramentas; e c) gestão
de pessoas.
Quadro 1 - Fatores críticos que influenciam no sucesso no uso do inner source
Dimensão

Fatores
Versão inicial

Produto

Partes interessadas

Modularidade

Práticas e Ferramentas

Autor
(STOL et al., 2014)
(GAUGHAN et al., 2009)
(MIDHA e PALVIA, 2012)
(RIGBY et al., 2008)
(STOL et al., 2011)
(RUHE e WOHLIN, 2014)
(ORAM, 2015)
(MELIAN, 2007)
(MIDHA e PALVIA, 2012)
(MORGAN et al., 2011)
(STOL e BABAR, 2010)
(WESSELIUS, 2008)
(STOL et al., 2011)
(RIGBY et al., 2008)
(DINKELACKER et al., 2002)
(MIDHA e PALVIA, 2012)

Práticas de desenvolvimento

(WESSELIUS, 2008)
(STOL et al., 2014)
(ORAM, 2015)
(RIEHLE et., 2009)
(GAUGHAN et al., 2009)
(DINKELACKER et al., 2002)
(MORGAN et al., 2011)

Garantia de qualidade

(STOL et al., 2011)
(RIGBY et al., 2008)
(ORAM, 2015)
(GAUGHAN et al., 2009)
(DINKELACKER et al., 2002)
(MELIAN, 2007)
(MIDHA e PALVIA, 2012)
(SCACCH et al., 2006)

Ferramentas de desenvolvimento

(STOL et al., 2011)
(RUHE e WOHLIN, 2014)
(ORAM, 2015)
(RIEHLE et al., 2009)
(GAUGHAN et al., 2009)
(MELIAN, 2007)
(continua)
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Quadro 1 - Fatores críticos que influenciam no sucesso no uso do inner source
(continuação)

Dimensão

Fatores

Autor

Coordenação e liderança

(WESSELIUS, 2008)
(STOL et al., 2014)
(RUHE e WOHLIN, 2014)
(ORAM, 2015)
(MELIAN, 2007)
(MIDHA e PALVIA, 2012)

Transparência

(STOL et al., 2011)
(ROBBINS, 2005)
(RIEHLE et al., 2009)
(GAUGHAN et al., 2009)
(MELIAN, 2007)

Gestão de Pessoas

Apoio da gestão e motivação

(WESSELIUS, 2008)
(STOL et al., 2015)
(DINKELACKER et al., 2002)
(RUHE e WOHLIN, 2014)
(ORAM, 2015)
(MELIAN, 2007)
(MORGAN et al., 2011)
(LINDMAN, 2008)

Fonte: Quadro elaborado pelo autor.
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3 APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE CASOS
3.1

Introdução
Nesta seção, definem-se os critérios de seleção das empresas participantes

do estudo de casos, apresentam-se as empresas a que esses projetos pertencem,
descrevem-se os sujeitos da pesquisa, além da geração do roteiro de questões das
entrevistas, a coleta e a análise qualitativa dos dados.

3.2

Os critérios de seleção e as equipes selecionadas
As empresas que participam desta pesquisa atendem aos critérios de serem

corporações que utilizam a abordagem inner source para desenvolvimento de alguns
de seus projetos desenvolvidos internamente na empresa, além de aplicarem essa
abordagem há pelo menos cinco anos.
Espera-se que, com pelo menos cinco anos de experiência no uso de inner
source, as empresas já tenham adotado e/ou modificado técnicas comuns da
comunidade de código aberto, eventualmente, permitindo observar fatores críticos
(citados no capítulo 2) relacionados ao contexto da organização.
As pessoas que fazem parte deste estudo concordaram em colaborar com a
pesquisa sob a condição de sigilo de identidade da empresa a que pertencem. Em
vista disso, neste trabalho, as empresas serão identificadas por Empresa 1 e
Empresa 2.
As informações sobre os segmentos de mercado e atuação na indústria que
as respectivas empresas pertencem, encontram-se na Tabela 3.
Tabela 3 - Características das empresas que participam do estudo de casos
Empresa

Segmento

Número de funcionários

Empresa 1

Tecnologia da Informação

Mais de 50.000 (em 2014)

Empresa 2

Hardware, Software e Serviços
de Tecnologia da Informação

Mais de 100.000 (em 2015)

Fonte: Tabela elaborada pelo autor.

As empresas 1 e 2 são prestadoras de serviços de tecnologia da informação.
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3.3

Os casos estudados
Os casos estudados nas empresas são projetos desenvolvidos por meio de

técnicas inner source. Mais detalhes dos projetos estão descritos na Tabela 4.
Tabela 4 - Casos estudados
Caso

Empresa

Projeto

Descrição

1

Empresa 1

Projeto 1

Permite a criação de aplicações móveis
interativas usando HTML5, especialmente
o elemento canvas HTML5.

Projeto 2

Um conjunto de ferramentas de software
(aceleradores) existente para a construção
de novos produtos usados internamente
e/ou por seus clientes.

2

Empresa 2

Fonte: Tabela elaborada pelo autor.

3.4

Os sujeitos das pesquisas
Foram realizadas onze entrevistas nesta pesquisa. Seis entrevistas foram

realizadas no Caso 1 e cinco entrevistas, no Caso 2. Mais detalhes sobre os sujeitos
das pesquisas estão descritos na Tabela 5.
Tabela 5 - Detalhes dos sujeitos das pesquisas
Caso

1

Perfil no projeto
inner source

Trabalha na
empresa desde

Atua em projetos
inner source desde

Formação
acadêmica

Organizador
(Arquiteto Líder e
Evangelista)

2009

2011

Mestrado

Programador

2005

2013

Bacharel

Programador

2008

2015

Bacharel

Analista de
Qualidade
(testes)

2007

2013

Especialista
(Pós-graduado)

Usuário

1999

2010

Bacharel

Usuário final

2005

2011

Especialista
(Pós-graduado)
(continua)
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Tabela 5 - Detalhes dos sujeitos das pesquisas
(continuação)

Caso

2

Perfil no projeto
inner source

Trabalha na
empresa desde

Atua em projetos
inner source desde

Formação
acadêmica

Organizador
(Arquiteto
Empresarial e
Gestor do
projeto)

2004

2012

Especialista
(Pós-graduado)

Programador

2006

2012

Especialista
(Pós-graduado)

2001

2013

Bacharel

2009

2014

Bacharel

2008

2013

Bacharel

Analista de
Qualidade
(especialista em
testes de
performance)
Analista de
Qualidade
(testes)
Usuário final

Fonte: Tabela elaborada pelo autor.

Com o apoio dos organizadores, foram selecionadas pessoas que participam
ou já participaram de projetos inner source e que, eventualmente, poderiam realizar
as entrevistas. Foram enviados mais de vinte convites para cada caso, totalizando
mais de quarenta convidados.
No Caso 1, o autor enfrentou dificuldades para encontrar pessoas dispostas a
participar das entrevistas. Grande parte dos convidados não respondia e quando
convidados novamente, alegavam falta de tempo. Com quase trinta dias corridos e
somente dois participantes confirmados, o autor pediu novamente a ajuda do
organizador, o qual não hesitou em reforçar o convite, incluindo em cópia o chefe de
tecnologia e vice-presidente da empresa, responsável por criar e incentivar o
programa Open Source Program na organização. Após alguns minutos, o chefe de
tecnologia respondeu o e-mail do organizador com todos em cópia e ressaltou a
importância de as pessoas contribuírem para essa pesquisa, permitindo a
identificação de pontos fracos e fortes e dando oportunidade para o aprimoramento
do programa. Em menos de quatro horas que sucederam a resposta do CTO, foram
definidas as outras quatro pessoas, totalizando seis profissionais. No Caso 2, em
menos de 10 dias corridos, foram definidos os participantes, totalizando cinco
pessoas, conforme descritos na Tabela 5.
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Com exceção dos organizadores, todos os entrevistados afirmam não terem
suas avaliações de desempenho associadas a projetos inner source, porém, a
participação voluntária pode ser vista como diferencial positivo e influenciar
indiretamente na avaliação. Durante a realização das entrevistas, foi revelado que a
maioria dos entrevistados exerce papéis diferentes nos projetos que atuam no dia a
dia da empresa, projetos que são desenvolvidos com metodologias, tais como,
cascata e ágil. Exemplo disto é que no Caso 1, um dos programadores exerce o
papel de arquiteto de sistemas para organização, enquanto no Caso 2, o usuário
final exerce o papel de analista de qualidade.

3.5

A geração do roteiro de questões das entrevistas
As entrevistas realizadas nesta pesquisa seguiram o roteiro apresentado no

Apêndice A deste documento. O roteiro é dividido em quatro grupos de questões:
contextualização, principais dificuldades das empresas no uso de inner source,
condução dos aspectos críticos e resultados obtidos.
As questões de contextualização ajudam a identificar as empresas no
mercado, a revelar a maturidade das empresas no uso do inner source, além de
verificar os aspectos importantes que influenciam positivamente ou negativamente
para a adoção desta prática.
Para as perguntas sobre as dificuldades no uso de inner source, foi criado um
questionário semiestruturado com base no roteiro apresentado no Apêndice A deste
documento. Optou-se por deixar as questões abertas, permitindo que o entrevistado
relate as situações que lhe parecem mais importantes, podendo, eventualmente, relatar
soluções empregadas e ou novos aspectos não observados na literatura consultada.
Por fim, para conhecer as opiniões dos entrevistados sobre o uso do inner
source foram elaboradas perguntas sobre o resultado deste para as empresas e
para os projetos que eles recomendam a adoção e uso do inner source.

3.6

A coleta dos dados
Para situar os entrevistados ao tema da pesquisa, foi feita uma introdução

esclarecendo as características que definem projetos inner source. Foi observado em
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ambos os casos que as empresas não utilizam o termo inner source. O Caso 1, a
empresa usa o termo Open Source Program. No Caso 2, o termo adotado é
Progressive Open Source. No entanto, ao esclarecer as características que definem
projetos inner source, ambas as empresas afirmam usarem a abordagem inner source.
A coleta de dados foi dívida em duas fases, preenchimento de questionário
com 14 questões categorizadas pelas dimensões: a) Produto (4); b) Práticas e
Ferramentas (4); e c) Gestão de Pessoas (6). Na segunda fase, foram realizadas as
entrevistas.
Os questionários foram enviados e recebidos por e-mail. Os preenchimentos
levaram em média 20 minutos. As entrevistas levaram em média 45 minutos e foram
realizadas por meio de software de teleconferência.

3.7

A análise dos dados
Após a transcrição das entrevistas, foi criada uma planilha para cada caso

contendo as informações fornecidas pelos entrevistados, categorizadas quanto à
prática e aos fatores a que se referem e divididos nas dimensões: a) Produtos; b)
Práticas e Ferramentas; e c) Gestão de Pessoas.
Em seguida, as respostas categorizadas de todas as pessoas foram
agrupadas, para que fosse realizada a análise de conteúdo, visando mensurar a
influência dos fatores críticos no uso de inner source.
Por fim, para conhecer as impressões dos entrevistados sobre o uso de inner
source, foram feitas perguntas sobre motivadores, desafios e resultados alcançados
pela empresa de acordo com suas perspectivas e para que tipo de projeto e
empresa recomenda o inner source.

3.8

Conclusão
Esta seção apresentou os critérios de seleção das empresas participantes do

estudo de casos, apresentam-se as empresas a que esses projetos pertencem,
descrevem-se os sujeitos da pesquisa, as dificuldades para angariar pessoas
dispostas a contribuir com a pesquisa e as ações tomadas para contornar os
desafios, além da geração do roteiro de questões das entrevistas, a coleta e a
análise qualitativa dos dados.
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
4.1

Introdução
Com base no roteiro apresentado no Apêndice A, esta seção descreve e

analisa as respostas das entrevistas, identificando as características dos
pesquisados, as principais dificuldades que têm enfrentado com o uso do inner
source, assim como as práticas e modificações que têm adotado para contornar tais
dificuldades, relacionado às práticas aos fatores críticos que podem influenciar
positivamente ou negativamente no uso de inner source.
4.2

Contextualização dos casos estudados
Para contextualizar cada caso, foi investigado o que os motiva a adotarem

inner source como prática de desenvolvimento de software, quais critérios
empregam para aplicar essa abordagem em um projeto, qual a maturidade da
empresa e pessoas envolvidas, como são formadas as equipes e quais são os
benefícios esperados com o uso de inner source.
4.2.1 Maturidade da empresa no uso de tecnologia open source e prática inner
source para desenvolvimento de software
A maturidade dos casos estudados no uso de tecnologias open source e na
adoção de suas técnicas para desenvolvimento de software internamente na
empresa está retratada na Tabela 6.
Tabela 6 - Experiência da empresa no uso de tecnologia open source a na abordagem inner
source para desenvolvimento de software
Caso

Há quanto tempo a empresa
utiliza software de código
aberto

1

Os membros não souberam
precisar, mas acreditam que
desde 1990.

2

Os membros não souberam
precisar, mas acreditam que
há mais de 20 anos.

Fonte: Tabela elaborada pelo autor.

Há quanto tempo a empresa utiliza as
técnicas inner source para desenvolvimento
de software
Os membros não souberam precisar, mas
afirmam usar a mais de 5 anos. De acordo
com o organizador pesquisado, mesmo
usando inner source, a mais de cinco anos,
em sua opinião, a prática ganhou notoriedade/
popularidade nos últimos 2 anos.
Os membros não souberam precisar, mas
acreditam que desde 1998, usando os termos
Progressive Open Source ou Corporate Open
Source.
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Conforme revelado na Tabela 6, de acordo com o organizador do projeto
inner source do Caso 1, a prática tornou-se popular na empresa nos últimos anos. O
entrevistado não soube dizer o real motivo desse ganho de notoriedade. Para ele, as
técnicas inner source foram usadas por pequenas equipes em toda a empresa
durante anos e foi ganhando estrutura de equipe e popularidade gradativamente.
Observou-se que, no Caso 1, um fator fundamental para popularização do
inner source foi a divulgação do programa feito a partir do chefe de tecnologia e
vice-presidente da companhia, que se tornou responsável pelo programa nos últimos
anos e criou um prêmio chamado Open Source Technical Award. Prêmio este
distribuído para os profissionais que se destacaram nos projetos inner source
durante o ano. Anualmente, é realizado um evento na matriz da empresa, no qual o
chefe de tecnologia recebe todos os ganhadores (não ficou claro a quantidade de
pessoas premiadas por evento) para entregar um prêmio simbólico, que consiste em
uma placa com nome do funcionário e uma mensagem de agradecimento.
Observou-se

que

não

há

recompensa

financeira,

porém,

a

visibilidade,

reconhecimento e admiração dos funcionários, principalmente do corpo técnico, e a
oportunidade de conhecer o vice-presidente global da empresa são os principais
motivadores que estimulam os funcionários a participarem de modo voluntário
nesses projetos.

4.2.2 Motivação das empresas no uso de inner source
No Caso 1, os entrevistados dizem que vários projetos desenvolvidos
internamente tendem a criar componentes que, eventualmente, podem resolver
problemas semelhantes enfrentados por outras equipes. Posto isto, inner source
corrobora

na

tentativa

de

reduzir

a

probabilidade

de

redundância

de

desenvolvimento, redução de retrabalho, aumento da colaboração entre equipes,
que de outra forma talvez não interagissem, e redução de custo.
Observou-se que, no Caso 1, as respostas às questões sobre os principais
impulsionadores para adoção de inner source baseiam-se no discurso preconizado
pelo chefe de tecnologia e principal patrocinador do programa Open Source Program.
Foi relatado o envio de comunicados internos, com frequência de pelo menos um email a cada dois meses, no qual o chefe de tecnologia ressalta a importância do
programa e destaca os principais resultados já alcançados.
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No Caso 2, não houve um consenso entre os entrevistados sobre quais são
os motivadores da empresa no uso de práticas inner source. O organizador diz
acreditar que a motivação da empresa é a mesma que estimulou ele a usar essa
abordagem: aumentar a produtividade no ciclo de desenvolvimento do software.
Foi relatado pelo organizador do Caso 2 que, em 2012, enquanto exercia o
papel de arquiteto chefe em um projeto de alta complexidade (estimado em 592 mil
horas de trabalho) e composto por uma equipe técnica de mais de 80 engenheiros
entre analistas, programadores, testes e especialistas de integração, viu-se em uma
situação que precisava aumentar significativamente a produtividade do time sem
aumentar o custo do projeto. Neste sentido, concluiu que isso só seria possível com
a implementação de processos automatizados por aceleradores na forma de
geradores de código-fonte, executores de testes e coleta de evidências
automatizada, criação de massa de testes, geração de documento de revisão de
código e etc. Enquanto pesquisava internamente na empresa por uma alternativa
que auxiliasse na resolução do problema, encontrou um projeto com o codinome
Blue, criado por um time canadense e mantido por uma área denominada
Progressive Open Source, da mesma empresa.
O projeto foi criado com o intuito de oferecer a outras equipes um conjunto de
aceleradores no processo de desenvolvimento de software. O desenvolvimento
estava parado há aproximadamente dez meses, porém, já oferecia uma solução
simples e eficiente para auxiliar na geração de massas de testes por meio de
copybooks mainframe, recurso este que já traria um ganho na execução dos testes
do projeto que o organizador era arquiteto, uma vez que parte do problema era a
migração ou integração de soluções mainframe para plataforma web. De acordo
com o entrevistado, bastou alguns e-mails e duas interações por meio de ferramenta
de mensagens instantânea utilizada corporativamente pela empresa, para ele se
tornar o novo líder técnico e organizador do projeto Blue.
A primeira ação tomada pelo organizador foi apresentar o Blue para o gerente de
projeto e explicar os eventuais benefícios que o produto poderia trazer, destacando o
eventual aumento de velocidade para realização de tarefas, como reengenharia de
código-fonte, criação de massa de testes, execução de testes e coleta de evidência de
testes. Assim, o organizador negociou com o gerente de projeto o uso de cinco
profissionais de modo compartilhado, selecionando inicialmente programadores e
analistas de testes com alto potencial técnico e que poderiam contribuir
significativamente para implementação rápida do Blue. Segundo o organizador, o
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acordo inicial foi que os profissionais poderiam dedicar meio período do seu dia para o
projeto Blue durante dois meses. Ao término desse período, o gerente de projeto iria
avaliar os resultados e decidir se continuaria investindo no Blue.
O organizador, junto com os profissionais escolhidos seletivamente entre os 80
engenheiros, priorizou a implementação de recurso que facilitasse na execução de
testes e coleta de evidência de testes, visando automatizar parte das tarefas. A primeira
versão foi disponibilizada após 49 dias de intenso trabalho no Blue, o que foi suficiente
para comprovar o ganho de produtividade que o Blue poderia trazer para
desenvolvimento do software, neste caso, em especial para o time de qualidade.
4.2.3 Os critérios para adoção do inner source
Sobre os critérios e características do projeto que são considerados na
decisão de adotar inner source para conduzir o desenvolvimento do software, foi
observado que, no Caso 1, aplica-se inner source sempre que o produto apresentar
alta probabilidade de ser útil para outras equipes de desenvolvimento ou equipes de
produtos ou serviços da organização. Esses projetos são fortes candidatos na
adoção de software de código aberto e do uso da prática inner source para gestão
do ciclo de desenvolvimento.
Já o Caso 2 aplica inner source somente em projetos de software que serão
utilizados internamente na empresa. Foi observado que não existe um critério claro
para adoção dessa prática. Na maioria das vezes, o projeto foi iniciado de modo
independente por um pequeno grupo de engenheiros que, com uso de tecnologias
de código aberto, criaram aceleradores que normalmente são reutilizados por outras
equipes de desenvolvimento de software, as quais, eventualmente, contribuem para
evolução do produto, dando forma na abordagem inner source.
Observou-se que nos casos estudados não existe um consenso quanto aos
critérios e às características que definem inner source como uma abordagem
recomendada. A falta de processo estabelecido pela empresa causou a sensação de
que a metodologia é escolhida de modo arbitrário pelo chefe envolvido no projeto,
sempre que um profissional da empresa assume o papel de disseminador e
divulgador da tecnologia, assumindo o papel de “evangelizador” de tecnologia open
source. Neste caso, as chances de adotar inner source como prática de
desenvolvimento de software aumentam consideravelmente.
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4.2.4 Formação das equipes
No Caso 1, foi relatado que a formação da equipe ocorreu da mesma forma
que normalmente ocorre com outros tipos de projetos não inner source, isto é,
impulsionado pelo conjunto de habilidades de pessoas necessárias para
implementação do projeto. No entanto, uma vez que o projeto começa a receber
atenção, novos colaboradores externos podem se juntar à equipe.
Para tornar público, internamente, os produtos, os organizadores ou
patrocinadores, normalmente, são os principais especialistas técnicos da área de
domínio que o projeto está sendo implementado, por exemplo, Big Data e Analítica,
Computação em Nuvem, Mobilidade, Internet das Coisas, entre outras. A maioria
desses profissionais recebe o título de Principal Especialista, também chamado de
“Distinguished” em inglês e, normalmente, são os principais influenciadores técnicos
da empresa. De acordo com os entrevistados, a participação desses membros é
fundamental para divulgação dos produtos e influencia positivamente para que o
projeto receba atenção de novos interessados.
A estrutura organizacional do time mantedor do Projeto 1 era formada
conforme Figura 2. A equipe mantenedora é composta por gerente de projeto,
arquiteto chefe e desenvolvedores. O gerente de projeto em conjunto com arquiteto
chefe tem como objetivo responder sobre a situação do projeto, o gerente de projeto
sobre a perspectiva de custo, risco e evolução das atividades, enquanto o arquiteto
sobre a perspectiva técnica, melhorias, novas funcionalidades e evolução das
implementações. De acordo com o arquiteto chefe e organizador do Projeto 1, a
quantidade de desenvolvedores dedicados exclusivamente para projetos inner
source pode variar dependendo da criticidade do projeto; no caso estudado, o grupo
de desenvolvedores era formado por quatro profissionais entre programadores e
analistas de testes, todos com baixa senioridade.
O produto é suportado por uma infraestrutura compartilhada por vários outros
projetos inner source. O arquiteto chefe é responsável por interagir com o time de
infraestrutura, realizando tarefas, como acompanhar e auxiliar a implantação de novas
versões, debater sobre melhorias e atualizações no ambiente, compartilhar a visão
evolutiva do software e permitir um planejamento estratégico para provisionamento do
hardware, garantindo capacidade de processamento e armazenamento. O time de
infraestrutura é formado por dois especialistas que fazem parte do time de operação do
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Data Center da empresa. Os profissionais não são dedicados exclusivamente para
projetos inner source, mas são responsáveis por oferecer suporte à infraestrutura,
garantindo a instalação, atualização e o bom funcionamento de recursos, como sistema
operacional,

ferramenta

de

repositório

e

versionamento

de

código-fonte

e

documentação, e banco de dados. Além de recursos no âmbito de servidores, o time de
infraestrutura, em parceria com o arquiteto chefe, configurou uma imagem de estação
de trabalho, facilitando a criação de máquinas virtuais com características de estação
de trabalho pronta para que os interessados em contribuir para o projeto pudessem
baixar essa máquina e começar a participar imediatamente, sem perda de tempo com
preparação do ambiente de desenvolvimento.
O fórum de discussão foi criado no portal de colaboração e intranet da
empresa e o organizador exerce o papel de moderador do fórum. Também foi criado
um grupo de correio eletrônico associado ao fórum de discussão, no qual os
participantes poderiam escolher receber ou não por e-mail as comunicações
efetuadas por meio do fórum.
Os desenvolvedores e divisão de negócios representados dentro do grupo de
unidade organizacional pela Figura 2 são os potenciais interessados produto, tanto
na perspectiva de usuário, quanto eventuais interessados em participar do
desenvolvimento do software.
Figura 2 - Estrutura Organizacional do Projeto 1

Fonte: Figura elaborada pelo autor.
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No Caso 2, a equipe foi formada inicialmente por membros seletivos entre os 80
engenheiros que integravam o mesmo time que ele exercia o papel de líder técnico.
Para facilitar a distinção dos projetos, denominarei este como Portal de Serviços, que
durante as entrevistas estava em fase de desenvolvimento e era destinado a um
importante cliente da indústria financeira. Assim, o organizador do projeto Blue
conversou com o gerente de projeto e responsável pela entrega do Portal de Serviços,
sobre a possibilidade de compartilhar alguns recursos técnicos, permitindo que esses
profissionais trabalhassem no desenvolvimento do Blue, o que eventualmente, iria
trazer benefícios diretos no desenvolvimento do Portal de Serviços, com a
automatização de tarefas e aumento significativo na produtividade do time.
O gerente de projeto concordou em compartilhar os recursos, com a condição
de equilibrar o esforço dedicado, evitando qualquer impacto nas entregas
programadas e acordadas com o cliente. Foi realizada uma reunião com os
membros selecionados do projeto Portal de Serviços, os quais, estrategicamente,
trabalhavam em diferentes etapas do ciclo de desenvolvimento do produto, tais
como, levantamento de requisitos, especificação técnica e funcional, criação dos
cenários de testes, criação de massas de testes, construção, execução dos testes,
coleta de evidências, configuração dos itens e versionamento do código-fonte. O
resultado dessa reunião foi a priorização dos recursos que seriam implementados no
Blue, visando trazer ganhos de produtividade para o time. Foram definidos dois
recursos, automatização da execução dos testes e coleta de evidências, o que
poderia trazer um aumento de 35% nas tarefas realizadas pelo time de qualidade; o
prazo estimado para implementação desses recursos era de quatro semanas.
Inicialmente, a equipe foi formada por dois programadores, um analista de
teste, um analista de teste exercendo o papel de usuário final do Blue e o arquiteto
organizador que exercia o papel multifuncional de analista, programador e
coordenador. A equipe era chamada de “time do Blue”. Após a primeira versão
liberada para uso, o que durou cerca de sete semanas de trabalho, todos envolvidos
no projeto Portal de Serviços foram convidados a contribuir para o desenvolvimento
do Blue. A primeira versão do Blue, mesmo com muitos erros, foi considerada um
sucesso, pois trazia ganhos significativos de produtividade para os analistas de
qualidade. O resultado positivo trouxe visibilidade para o time do Blue. Assim, não
demorou muito para outras pessoas envolvidas no Portal de Serviços se
interessarem pelo projeto e começarem a contribuir com correções de erros e
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pequenas melhorias, todos os participantes tinham seus nomes inseridos em uma
página dedicada para falar sobre o produto e seus contribuidores.
O organizador relatou que a estrutura organizacional da empresa influenciou
positivamente para ganho de popularidade do Blue. Ele faz parte do time de
arquitetura da unidade de negócio focada em prestação de serviços da empresa, o
time de arquitetura tem uma frequência mensal de reuniões, na qual todos são
estimulados a compartilhar desafios e conquistas alcançadas nos projetos que estão
alocados. A divulgação dos resultados positivos alcançados com o Blue para o time
de arquitetura, ocasionou várias apresentações da ferramenta para gestores de
outros projetos que poderiam se beneficiar do produto. Essas integrações ajudaram
a angariar mais usuários e, eventualmente, mais contribuidores.
Observou-se que a estrutura organizacional do time mantedor do Blue era
formada conforme Figura 3. A equipe mantenedora era composta pelo arquiteto
chefe e os desenvolvedores. O arquiteto chefe estava como responsável interino do
projeto Blue; contudo, frequentemente reportava a situação do projeto para o líder
do produto e representante do programa Progressive Open Source para empresa.
De acordo com o arquiteto chefe, o líder do produto não exercia nenhum papel
operação no Blue, porém, ajudava na divulgação do mesmo. O conjunto de
profissionais que formava o time de desenvolvedores da equipe mantenedora era
composta por programadores e analistas de testes, responsáveis por implementar
melhorias, correções e novas funcionalidades no produto.
O Blue não requer infraestrutura de servidores. O produto consiste de um
executável e vários artefatos, como imagens, arquivos textos, arquivos de
configuração, templates e outros recursos encapsulados em arquivo binário,
podendo ser facilmente distribuído por meio de um arquivo compactado. Assim, o
processo de instalação resume-se em descompactar o arquivo em qualquer pasta
do sistema operacional Windows e executar o arquivo com extensão “.exe” com o
nome Blue. Embora o Blue não exigisse um ambiente de infraestrutura de servidores
para hospedagem do produto, algumas ferramentas são fundamentais para o
desenvolvimento do software, entre elas, ferramenta de repositório e versionamento
do código-fonte e documentos, e ferramenta para preparar e configurar uma estação
de trabalho como ambiente de desenvolvimento. Segundo o arquiteto chefe, o Blue
está configurado no repositório disponibilizado pelo time Progressive Open Source e
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as ferramentas de desenvolvimento podem ser encontradas neste mesmo
repositório na pasta chamada “ferramentas”.
Conforme citado anteriormente, a divulgação foi impulsionada pelo time de
arquitetura que o organizador fazia parte, logo, várias apresentações no formado de
workshop foram realizadas para gerentes de outros projetos que, eventualmente,
poderiam se beneficiar do Blue. O principal objetivo do organizador era aumentar a
rede de projetos que utilizavam o Blue como ferramenta aceleradora do ciclo de
desenvolvimento de software, visando atrair mais pessoas interessadas em
participar do desenvolvimento do Blue. O organizador, sempre que procurado por
um gerente de projeto interessado em utilizar o Blue, dá início a um processo de
“negociação” informal, assim, o organizador tenta convencer o gerente de projeto a
prover ou incentivar que seu time dedique algumas horas do dia para contribuir e
ajudar com o desenvolvimento evolutivo e melhoria contínua do Blue.
Figura 3 - Estrutura organizacional do projeto Blue

Fonte: Figura elaborada pelo autor.

Observou-se uma diferença entre os casos estudados no modo de atrair
novos colaboradores. No Caso 1, a participação de patrocinadores influentes na
empresa se mostrou suficiente para atrair o interesse pelo projeto, enquanto no
Caso 2, o diálogo individual e a negociação com os gestores de outros projetos,
interessados pelo Blue, mostrou ser um meio eficiente de atrair novos membros.
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4.2.5 Benefícios esperados
À questão sobre quais são os benefícios esperados no uso de inner source
como abordagem para desenvolvimento de software, os entrevistados do Caso 1
responderam que a empresa observa e patrocina comunidades de código aberto há
alguns anos e espera alcançar benefícios semelhantes aos obtidos com projetos de
código totalmente aberto. No Caso 1, foram destacados ganhos esperados com
aumento de produtividade, compartilhamento do custo de infraestrutura e reuso de
soluções e expertise implementadas em outros produtos. De acordo com o
organizador, esses benefícios são naturalmente obtidos com a prática inner source;
ele explica que contribuições externas à equipe mantenedora, o que normalmente
ocorre com correção de erros, revisão de código-fonte, sugestões de melhorias,
testes e comentários de usuários finais, contribuindo para aumento de velocidade e
qualidade no desenvolvimento de software. Além disso, o envolvimento de pessoas
externas à equipe mantenedora, influencia diretamente no compartilhamento de
soluções de problemas já resolvidos em outros projetos, os quais os membros
voluntários já trabalharam ou trabalham. Outro fator importante é a distribuição do
custo de infraestrutura para diferentes unidades de negócio; isto se dá, devido ao
uso de infraestrutura compartilhada por vários projetos de áreas distintas, como
computação em nuvem, mobilidade, entre outras.
No Caso 2, o sucesso de vários software de código aberto, tais como, Linux e
Apache, é reconhecido e sugere que certas práticas aplicadas pela comunidade são
percebidas como atraentes e podem trazer benefícios no desenvolvimento de software
personalizados da corporação. Embora, para o projeto Blue, os benefícios esperados
eram aumento de velocidade no ciclo de desenvolvimento de software como prestação
de serviços de tecnologia da informação oferecidos para os clientes da empresa.
Também no Caso 2, o organizador do projeto Blue relatou que a expectativa irrealista
que criou quando assumiu a liderança do projeto foi que outros desenvolvedores, de
repente, se interessassem pelo projeto e começassem a doar um pouco do seu tempo,
por exemplo, implementando novos recursos ou corrigindo eventuais erros. Dessa
forma, se aumentaria a velocidade do desenvolvimento do Blue, sem aumento no custo
do projeto. No entanto, mesmo obtendo ajuda de pessoas fora do time mantenedor,
esse processo não ocorreu de modo voluntário, mas, sim, resultado de vários diálogos
e negociação com interessados em utilizar o software.
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No Caso 2, os benefícios esperados não foram alcançados em relação a
contribuições voluntárias, mas outros benefícios como atratividade do produto e a
facilidade de reunir gerentes de outros projetos interessados em utilizar o Blue e
fornecer como “forma de retribuição” hora de esforço técnico dedicado para correção
de erros e implementação de novos recursos no Blue.
4.2.6 Financiamento dos projetos
Sobre o financiamento dos projetos inner source, o Caso 1 relatou a
existência do programa Open Source Program, responsável por financiar
internamente projetos de código aberto e inner source. Os entrevistados
responderam que esse programa foi criado pelo chefe de tecnologia e vicepresidente da empresa e é formado por executivos, interessados de outras unidades
de negócio, líderes da área de pesquisa e desenvolvimento e engenheiros de
software e hardware. Foi esclarecido que o programa é apoiado pela área de
pesquisa e desenvolvimento, porém, é gerenciado e financiado como uma área
independente e que responde diretamente para o seu principal executivo e criador
do programa. Foi relatado pelo organizador que todos os participantes, inclusive ele,
não são profissionais dedicados exclusivamente para projetos inner source,
normalmente, participam de outros projetos.
Já no Caso 2, não há clareza sobre qual a forma de financiamento dos
projetos inner source. Há uma área chamada Progressive Open Source, parte
integrante de uma das principais unidades de negócio da companhia que deve se
responsabilizar por esse tipo de projeto. Há uma ligação deste departamento com a
unidade de pesquisa e desenvolvimento da empresa, principal departamento que
oferece laboratórios e infraestrutura como software e hardware para projetos com
característica inner source.
Em ambos os casos estudados, somente os entrevistados com perfil de
organizador ou gestor souberam responder sobre o assunto.
4.2.7 Principais dificuldades das empresas no uso do inner source
Fazer com que os diretores e executivos entendessem os potenciais
benefícios e participassem do inner source foi a maior dificuldade relatada no Caso 1.
Para os entrevistados, mudar o modelo de desenvolvimento de software, para
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muitas pessoas, particularmente para gestores, não é uma missão fácil. Para
amenizar esse problema, foi criado um programa chamado Open Source Program,
patrocinado por um alto executivo, destinado a gerenciar, socializar e educar sobre
os benefícios de software de código aberto e inner source.
Assegurar o comprometimento dos membros externos à equipe mantenedora
também foi relatado como dificuldade enfrentada. Os entrevistados responderam que o
nível de compromisso pode variar muito de pessoa para pessoa, mas destacaram que
alguns participantes entendem o valor de projetos inner source e são extremamente
motivados e comprometidos com a causa. Por outro lado, em relação aos membros
internos à equipe mantenedora, o organizador diz que, desde quando se tornou parte
das responsabilidades de trabalho, as atividades relacionadas a projetos inner source, o
comprometimento deixou de ser um obstáculo com a equipe mantenedora.
No Caso 2, a dificuldade de atrair pessoas dispostas a contribuir com a
evolução do projeto foi considerado o principal desafio enfrentado pela equipe
mantenedora. Além disso, foi relatado o desafio de priorizar e organizar as novas
funcionalidades requeridas, desafio potencializado pelo fato das solicitações serem
motivadas por interesses distintos, a variedade de projetos que utilizam o Blue como
ferramenta aceleradora de desenvolvimento de software trouxe o desafio de criar um
produto genérico e que atendesse a diferentes projetos, independentemente de suas
características. Segundo o organizador, a negociação de prazo para liberação de
novas funcionalidades solicitadas pelos gerentes de projetos que utilizavam o Blue e
que também eram patrocinadores do produto, devido ao fornecedor de “mão de obra”
para

implementação

do

mesmo,

tornou-se

um

dos

principais

desafios,

principalmente quando era preciso convencer os gerentes de projetos a colaborarem
para implementação de recursos que não eram de seus respectivos interesses.
Comprometimento também foi um desafio enfrentado de acordo com os
entrevistados. Foi relatado que, no geral, os membros externos à equipe
mantenedora trabalhavam somente em funcionalidades de seus interesses ou,
eventualmente, em pequenas correções de erros. Para amenizar o problema, o
organizador do projeto inner source constantemente enviava e-mail com alguns
indicadores de evolução, tais como, quantidade de novas funcionalidades
implementadas, quantidade de erros corrigidos e principais funcionalidades
programadas para serem liberadas na próxima versão com data de previsão, com o
intuito de incentivar as pessoas do grupo a contribuírem permanentemente.
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Nos casos, observaram-se também dificuldades comuns de gerenciamento de
projeto de software, tais como, prazos apertados, falha no gerenciamento de riscos,
estimativas não realistas, falha de comunicação e frequentes solicitações de
mudanças e pequenos ajustes.

4.2.8 A condução dos fatores críticos ao inner source
Após conhecer as motivações das empresas no uso de inner source, os
critérios utilizados para determinar o uso ou não dessa abordagem, a maneira de
organizar e formar as equipes, os principais benefícios esperados, como os projetos
são financiados e as principais dificuldades enfrentadas no uso desta prática,
buscou-se entender como essas equipes lidam com os fatores críticos que
influenciam positivamente ou não no uso de inner source conforme observado na
literatura consultada.
Foram observados na literatura acerca de inner source como abordagem para
desenvolvimento de software nove fatores críticos enquadrados em três dimensões:
produto, práticas e ferramentas e gestão de pessoas. A dimensão produto
concentra-se nos fatores versão inicial, partes interessadas e modularidade. Versão
inicial refere-se à necessidade de oferecer uma visão introdutória sobre o projeto, a
fim de atrair o interesse de novos colaboradores. Partes interessadas são as
unidades de negócios que poderão se beneficiar do produto que está sendo criado e,
eventualmente, atuarem como patrocinadores do mesmo. Modularidade diz respeito
à arquitetura do projeto. A dimensão prática e ferramentas agrupam os fatores
práticas de desenvolvimento, garantia de qualidade e ferramentas. Práticas de
desenvolvimento relaciona-se às técnicas utilizadas no desenvolvimento de software
com abordagem inner source, enquanto a garantia de qualidade preocupa-se com
as práticas relacionadas à qualidade do produto. Na dimensão gestão de pessoas,
encontram-se os fatores coordenação, transparência e motivação relacionados ao
modelo de liderança e organização de projetos inner source.

4.2.8.1

Dimensão produto

Esta seção concentra-se em observar os fatores relacionados à dimensão do
produto, sendo eles, versão inicial, partes interessadas e modularidade.
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4.2.8.1.1 Versão inicial
No Caso 1, foram relatadas diferentes opiniões sobre a versão inicial, após
transcrever as respostas e correlacioná-las, foram identificados três grupos de
respostas: as que acreditam que a versão inicial é importante e precisa ser pensada
de forma estratégica em projetos inner source, as que não acham a versão inicial
algo relevante para projetos inner source e as que depois de questionadas, se
deram conta da importância deste aspecto, porém, ressaltaram que antes do
questionamento, nunca pensaram na versão inicial como um fator relevante para
projetos inner source.
Os entrevistados que responderam que a versão inicial é um fator importante
e que influência para o sucesso de projetos inner source, relataram que a escolha
dos requisitos funcionais deve ser feita estrategicamente, a fim de permitir que o
time implemente rapidamente funcionalidades úteis para o produto e que ao mesmo
tempo possa ser liberada em algumas semanas para uso. De acordo com o
organizador, a liberação de uma versão inicial, com recursos relevantes para o
segmento ou problema que o software está sendo desenvolvido, pode aumentar a
atratividade do produto e, eventualmente, angariar mais pessoas interessadas em
contribuir. Por outro lado, os entrevistados que responderam de forma contrária, isto
é, que o fator versão inicial não é um aspecto que influencia para o sucesso de
projetos inner source, relataram que a versão inicial deve ser projetada da mesma
forma que é feito para qualquer projeto de software, levando em consideração
limitações técnicas e atributos arquiteturais do software.
No Caso 2, nem todos os entrevistados veem a relevância da versão inicial,
apenas o organizador do projeto relatou que a versão inicial foi determinante para
que ele se interessasse pelo Blue. O fato de a ferramenta oferecer funcionalidades
de seu interesse foi fundamental para atrair sua atenção. Quando questionados
sobre a primeira versão liberada por eles, uma vez que a versão anterior tenha sido
liberada por outro time, o qual não faz parte da atual equipe mantenedora, os
entrevistados responderam de forma diferente. Todos relataram a importância de
escolherem

requisitos

funcionais

estratégicos,

que

permitissem

o

rápido

desenvolvimento e que também mostrassem as vantagens que o Blue poderia trazer
com o seu uso.
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No Caso 1, que possui pessoas com perfis mais técnicos, como
programadores e arquitetos, consideram a versão inicial um fator normal do software
e que os cuidados que devem ser tomados nesta etapa são os mesmos para
qualquer projeto de software, tais como, elementos técnicas e projeção de
crescimento, visando à escolha das tecnologias e arquitetura de solução do produto.
Enquanto, para pessoas com perfis gerenciais e usuários finais, a versão inicial é um
fator essencial para atrair novos membros interessados em usar e contribuir com o
projeto. Já no Caso 2, notou-se que propósito inicial era simplesmente resolver o
problema de produtividade do time, porém, após o expressivo resultado alcançado
com o uso da ferramenta, novas possibilidades se abriram e a ânsia de usufruir dos
benefícios da abordagem inner source como meio de acelerar o desenvolvimento do
produto tornou-se parte essencial para expansão do produto.
4.2.8.1.2 Partes interessadas
No Caso 1, os entrevistados responderam que os projetos inner source são
criados dentro das respectivas áreas de domínio tecnológico, por exemplo,
computação em nuvem, Big Data e Analytics, mobilidade, segurança, etc., o que
normalmente determina o público alvo e potenciais interessados. O organizador
relatou que áreas de domínio que são frequentemente divulgadas pela empresa
como área de interesse estratégico da companhia tornam-se mais atrativas e
costumam atrair mais interessados em participar de modo voluntário para os
projetos, muitas vezes como meio de capacitação e aprimoramento de seus
conhecimentos.
Já no Caso 2, as partes interessadas eram equipes que poderiam se
beneficiar diretamente do uso da ferramenta, isto é, equipes que poderiam aumentar
a velocidade do ciclo de implementação e realização de tarefas relacionadas a seus
respectivos projetos, com o projeto inner source. O organizador relatou que
atualmente a ferramenta é conhecida e atrai novos interessados constantemente,
contudo, destacou que no início foi preciso realizar diversas ações de divulgação do
produto para disseminar sua existência. Ações como a apresentação da solução no
formato de workshop e implantação da ferramenta como prova de conceito para
comprovação de sua eficácia. Além disso, foi mencionado que, devido ao aumento
do número de pessoas interessadas, ocorreu também o crescimento de conflitos de
interesse dado à diversidade de opiniões. Ainda assim, os entrevistados
responderam que esse é considerado um “mal necessário” para manter o projeto
ativo e em constante evolução.
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4.2.8.1.3 Modularidade
No Caso 1, todos concordaram que o projeto não está modularizado. Apesar
disso, foi relatado que as funcionalidades são implementadas de modo
independente, permitindo o desenvolvimento paralelo e facilitando a correção de
pequenos erros. Quando questionados sobre o que significa “modo independente”
na prática, foi esclarecido que o projeto é baseado nas linguagens JavaScript e
HTML5, o que possibilita criar pastas com um conjunto de arquivos relacionados que
representam uma funcionalidade específica do produto. Quando questionados sobre
reuso, foi relatada a existência de uma pasta chamada “lib”, a qual contém os
recursos que podem ser reutilizáveis. Segundo o organizador, a pasta “lib” é
gerenciada e normalmente modificada pela equipe mantenedora. Quando alterada
por membros externos, as modificações são cuidadosamente revisadas e testadas
pela equipe mantenedora, assegurando que outras funcionalidades que usam esses
métodos continuem funcionando normalmente.
Já no Caso 2, foi relatado que a modularização é uma prática fundamental para
o projeto, o que permite não só o desenvolvimento paralelo, mas facilita a liberação de
novas versões de modo mais frequente. O projeto está dividido em três grandes
módulos, sendo eles, qualidade, especificação e codificação. O módulo qualidade
agrupa recursos relacionados à fase de testes do ciclo de desenvolvimento de software,
o módulo especificação agrupa os recursos relacionadas à geração de documentos de
especificação funcional e técnico, enquanto o módulo de codificação agrupa os
recursos relacionados à geração de código-fonte automático.
Observou-se no Caso 2, que a modularização influenciou positivamente no
quesito recrutamento de novos membros interessados em contribuir para o
aprimoramento do produto. Isto se dá devido à facilidade de contribuir somente para
o módulo de interesse. Foi relatada pelos entrevistados no Caso 2 a existência de
conhecidos membros que atuam exclusivamente nos módulos de interesse,
exercendo o papel de usuário final da ferramenta e contribuindo com a identificação
de erros e também sugerindo novas funcionalidades.
4.2.8.2

Dimensão - Práticas e ferramentas

Esta seção concentra-se em observar os fatores relacionados à dimensão de
práticas e ferramentas, sendo eles, práticas de desenvolvimento, garantia de
qualidade e ferramentas de desenvolvimento.
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4.2.8.2.1 Práticas de desenvolvimento
Nos casos estudados, não existe entre os entrevistados um consenso no que
diz respeito às práticas de desenvolvimento. No Caso 1, membros da equipe
mantenedora relataram práticas distintas. Por exemplo, um dos entrevistados diz
que usa a prática de comentar o código-fonte, enquanto o outro entrevistado não
relatou o uso desta prática. Além disto, foram relatadas técnicas variadas para
prática de depuração e identificação de erros, inclusive com ferramentas diferentes.
Um entrevistado diz que usa o Fiddler Web Debugging, enquanto outro entrevistado
respondeu usar o Mozilla Developer Tools.
No Caso 2, as práticas comentar o código-fonte e depurar o programa para
identificação de erros também foram citadas por alguns entrevistados. Outra prática
relatada pelo organizador, porém, não mencionada pelos demais entrevistados, foi a
prática de padrão de codificação como política de nomenclatura para criação de
variáveis, métodos e classes. Apesar disso, o organizador diz que não há regras ou
processos que definam quais práticas de desenvolvimento devem ou não ser
aplicadas. Para ele, facilitar a contribuição ajuda a encorajar as pessoas a
participarem do projeto, além de permitir que elas contribuam de diferentes maneiras,
explorando ao máximo suas habilidades.
Embora autores como Wesselius (2008) e Dinkelacker et al. (2002)
observaram que a adoção de abordagens flexíveis para práticas de desenvolvimento
seja um aspecto positivo e que ajuda a encorajar as contribuições, Stol et al. (2014)
diz que o nível desta flexibilidade nas organizações pode variar significativamente.
Exemplo disto foi visto na Philips Healthcare, na qual a empresa adotou uma
abordagem híbrida para os sistemas que integravam com dispositivos médicos e
que estavam sujeitos a normas rígidas de regulamentação, exigidas por entidades
como US Food e Drug Administration. Ainda assim, a empresa decidiu modularizar o
sistema, permitindo que parte do produto fosse desenvolvido baseado em métodos
inner source, enquanto outros módulos usavam outra abordagem que atendesse às
normas estabelecidas pelas entidades regulamentadoras.
Apesar das práticas de inclusão de comentários e de depuração para
identificação de erros terem sido relatadas nos casos estudados, observou-se que
não existe um consenso no que diz respeito a este fator. A maioria dos entrevistados,
quando questionados sobre o eventual uso de práticas como refatoração, envio de
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sugestões de melhorias, sugestões de novas funcionalidades, implementação de
melhorias em algoritmos, entre outras, respondeu sem hesitação de forma afirmativa
o uso de tais práticas. Esta observação corrobora com a afirmação do organizador
do Caso 2 e com outros autores como Morgan et al. (2011) e Oram (2015), que
sugerem adotar um processo simples para esse fator, buscando encorajar as
contribuições.

4.2.8.2.2 Garantia de qualidade
No que diz respeito à garantia de qualidade, o uso de técnicas como revisão
de código-fonte e liberação frequente de novas versões foram relatados em ambos
os casos estudados. Contudo, no Caso 2, os entrevistados responderam aplicar
frequentemente a técnica de revisão em pares, enquanto no Caso 1 não. Outra
técnica relatada em ambos os casos foi a implementação de teste unitário. De
acordo com os entrevistados, testes unitários podem contribuir significativamente
para qualidade do produto final.
No Caso 1, foi relatado o uso da ferramenta Karma para execução de testes
de compatibilidade de navegadores. Já no Caso 2, foi relatado o uso da técnica de
integração contínua por meio da ferramenta Jenkins. Segundo o organizador, liberar
uma nova versão era sempre um momento de tensão para a equipe mantenedora,
devido a constantes problemas que ocorriam após essas liberações, principalmente,
quando relatados pelos usuários finais que algumas funcionalidades deixaram de
funcionar após a atualização. Para o organizador, a adoção da técnica de integração
contínua foi fundamental para aumentar a qualidade do software e influenciou
positivamente na autoestima do time, aumentou a segurança da equipe e
favorecendo para que novas versões fossem liberadas mais rapidamente.
Também foi questionado sobre o modo de gestão de incidentes nos casos
estudados. No Caso 1, foi respondido que todos os defeitos são registrados na
ferramenta de controle de versão, o que permite gerenciar a rastreabilidade dos
erros e acompanhar a evolução das correções liberadas. Foram relatados por
algumas pessoas que os erros são registrados na ferramenta Git; no entanto, de
acordo com o organizador, a ferramenta utilizada para esse fim é o Bugzilla, a qual
está integrada a ferramenta Git e pode ser acessada diretamente pela interface de
controle de versionamento. No Caso 2, foram respondidos que os erros são
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registrados em uma planilha de Excel, criada e mantida pela equipe mantenedora.
Segundo o organizador do projeto, foi criado um grupo de e-mail chamado
“QA_Blue”. Todos os envolvidos no projeto recebem as mensagens enviadas para
esse grupo, contudo, é de responsabilidade da equipe mantenedora registrar e
atualizar os dados e situação dos incidentes na planilha.
Observou-se no Caso 1, a preocupação em capacitar as pessoas no uso das
tecnologias envolvidas no projeto. Essa prática foi observada na literatura consultada e
é indicada como boa prática e pode influenciar positivamente no fator garantia à
qualidade. As práticas sugestão de melhoria, revisão de código-fonte e refatoração de
algoritmo, foram observadas em ambos os casos; contudo, observou-se que essas
práticas são executadas de modo intrínseco, isto é, não é uma tarefa dirigida por um
processo ou algo requerida por um gestor, mas, sim, uma prática executada
naturalmente pelas pessoas envolvidas no ciclo de desenvolvimento do software.

4.2.8.2.3 Ferramentas de desenvolvimento
O organizador do Caso 1 respondeu que a empresa encoraja o uso de software
de código aberto, mas relatou um desafio enfrentado pela empresa após essa iniciativa.
A empresa percebeu que software de código aberto nem sempre significa produto
totalmente gratuito, o que exige que as licenças envolvidas sejam entendidas e
aprovadas ou não para uso. Para resolver esse problema, a empresa criou uma lista de
software aprovados para uso, chamada de “Open Source Whitelist”. De acordo com o
organizador, a lista é atualizada constantemente e os produtos listados nela
normalmente oferecem formação interna para capacitação de programadores,
arquitetos e outros tecnólogos, o que ajuda a estimular as pessoas a utilizarem e,
eventualmente, participarem da comunidade de desenvolvimento do software.
Já no Caso 2, não foi relatada preocupação em relação à licença de uso das
ferramentas; mas o organizador diz que todos os software autorizados para uso são
disponibilizados no portal da companhia, assim, não é permitida a utilização de
software

baixado

diretamente

da

internet,

evitando

qualquer

conflito

de

conformidade. Ainda no Caso 2, não foi relatado nenhum programa de capacitação
relacionado às tecnologias disponibilizadas.
As ferramentas utilizadas no projeto do Caso 1 estão descritas na Tabela 7,
enquanto as ferramentas utilizadas no projeto do Caso 2 estão descritas na Tabela 8.
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Tabela 7 - Ferramentas utilizadas no projeto inner source do Caso 1
Ferramenta

Objetivo

Notepad++

Ferramenta utilizada
como IDE de
desenvolvimento

JavaScript
HTML5
CSS3
Node.js

Linguagens de
programação utilizadas
para desenvolvimento do
software

Karma

Utilizado para executar
testes de compatibilidade
entre navegadores,
smartphones e tablets

Fiddler Web
Debugging /
Mozilla
Developer
Tools
Git

Bugzilla

Apache Web
Server

Linux

Ferramenta que permite
depurar o código-fonte a
partir de requisições e
respostas transportadas
via proxy de navegador ou
dispositivos moveis
Ferramenta utilizada para
gestão de versionamento
do código-fonte
Ferramenta utilizada para
gestão e rastreabilidade
de erros
Plataforma de
hospedagem web do
software
Linux distribuição
Slackware. Sistema
operacional utilizado para
instalação do Apache Web
Server. O Git está
configurado em outro
servidor. Os entrevistados
não souberam responder
qual distribuição Linux foi
utilizada para configuração
do Git. Os servidores estão
configurados em uma
infraestrutura compartilhada

Atende totalmente as
necessidades?
Sim. Não foi relatada
nenhuma limitação que
impactasse negativamente a
equipe ou produto.
Sim, atende à necessidade,
mas alguns entrevistados
dizem que outras bibliotecas
JavaScript poderiam trazer
mais facilidade na
implementação de alguns
recursos, porém seu uso não
foi aprovado pelo time
mantenedor.

Tipo
(Servidor /
Estação de
trabalho)
Estação de
trabalho

Servidor e
Estação de
trabalho

Sim, atende à necessidade
proposta, porém foi relatado
por um analista de testes
que o time não utiliza o total
potencial da ferramenta.

Estação de
trabalho

Sim. Não foi relatada
nenhuma limitação que
impactasse negativamente a
equipe ou produto.

Estação de
trabalho

Sim.

Servidor

Sim. Observou-se que
também são registradas
sugestões de melhorias e
novas funcionalidades nesta
ferramenta.
Sim. Não foi relatada
nenhuma limitação que
impactasse negativamente a
equipe ou produto.

Sim. Não foi relatada
nenhuma limitação que
impactasse negativamente a
equipe ou produto.

Servidor /
Estação de
trabalho

Servidor

Servidor

(continua)
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Tabela 7 - Ferramentas utilizadas no projeto inner source do Caso 1
(continuação)

Ferramenta

Microsoft
Windows
Skype for
Business
Microsoft
Exchange /
Outlook

Objetivo
Sistema operacional
utilizado nas estações de
trabalho da empresa
Ferramenta corporativa,
utilizada para troca de
mensagens instantâneas,
além de reuniões e
videoconferências
Ferramenta corporativa
para troca e mensagens
em grupo por meio de
correio eletrônico

Atende totalmente as
necessidades?

Tipo
(Servidor /
Estação de
trabalho)

Sim.

Estação de
trabalho

Sim.

Servidor e
Estação de
trabalho

Sim.

Servidor e
Estação de
trabalho

Fonte: Tabela elaborada pelo autor.
Tabela 8 - Ferramentas utilizadas no projeto inner source do Caso 2
Ferramenta

Eclipse

Java

JUnit

Jenkins
SVN

Microsoft
Office Excel

Objetivo

Atende totalmente as
necessidades?

Tipo
(Servidor /
Estação de
trabalho)

Ferramenta utilizada
como IDE de
desenvolvimento

Sim, no entanto, foi relatado
o uso de outros
componentes (plugin) que
ajudam na codificação.

Estação de
trabalho

Linguagens de
programação utilizadas
para desenvolvimento do
software

Sim.

Estação de
trabalho

Framework utilizado para
implementação de testes
unitários

Foi ressaltada a importância
de implementar os testes
unitários durante as
entrevistas, principalmente,
depois da adoção da prática
de integração contínua.

Servidor /
Estação de
trabalho

Sim.

Servidor

Sim.

Servidor

Não, de acordo com o
organizador, vários erros não
são registrados, porém, ele
acredita que o problema não
seja o uso da ferramenta,
mas sim o processo manual
para essa tarefa.

Estação de
trabalho

Ferramenta utilizada para
implementação da técnica
de integração contínua
Ferramenta utilizada para
gestão de versionamento
do código-fonte

Ferramenta utilizada para
gestão e rastreabilidade
de erros

(continua)
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Tabela 8 - Ferramentas utilizadas no projeto inner source do Caso 2
(continuação)

Ferramenta

Linux

Microsoft
Windows

Lync

Microsoft
Exchange /
Outlook

Atende totalmente as
necessidades?

Objetivo
A equipe não soube
precisar a distribuição
Linux que utilizava, uma
vez que o SVN é a
ferramenta corporativa
para versionamento de
código-fonte da empresa.
Seu esforço resume-se em
configurar os itens de
configuração do Blue
Sistema operacional
utilizado nas estações de
trabalho da empresa
Ferramenta corporativa,
utilizada para troca de
mensagens instantâneas,
além de reuniões e
videoconferência
Ferramenta corporativa
para troca e mensagens
em grupo por meio de
correio eletrônico

Tipo
(Servidor /
Estação de
trabalho)

Sim.

Servidor /
Estação de
trabalho

Sim.

Estação de
trabalho

Sim.

Servidor e
Estação de
trabalho

Sim.

Servidor e
Estação de
trabalho

Fonte: Tabela elaborada pelo autor.

Observou-se nos casos estudados o uso pontual de outras ferramentas não
descritas nas Tabelas 7 e 8. Embora algumas pessoas tenham relatado o uso de
tais tecnologias, não são ferramentas homologadas ou recomendadas pela equipe
mantenedora. De acordo com o organizador do Caso 2, ferramentas como Snipping
Tool ou Power Point normalmente são utilizadas por membros com o perfil de
usuário final, o qual, frequentemente, colabora com sugestões de melhorias ou
novas funcionalidades, assim, enviam protótipos ou imagens de outros software que
serviram como exemplos e que normalmente ajudam na compreensão dos requisitos.

4.2.8.3

Dimensão - Gestão de pessoas

Esta seção concentra-se em observar os fatores relacionados à dimensão de
gestão de pessoas, sendo eles, coordenação e liderança, transparência e apoio da
gestão e motivação.
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4.2.8.3.1 Coordenação e liderança
De acordo com Schuwer et al. (2015), para criar software inovador e
surpreendente com abordagem de código aberto ou inner source, é preciso fornecer
condições de inovação, isto é, prover um mecanismo de gestão mais flexível, dando
liberdade para as pessoas, permitindo que elas exerçam seus papéis sem ter que
obter permissão de um membro central a todo o momento.
Na empresa Rolls-Royce, observou-se que as pessoas que participavam de
projetos inner source sentiam ter liberdade para trabalharem nas atividades
selecionadas, facilitando, assim, a auto-organização. Para eles, não havia nenhuma
coordenação formal do trabalho, somente facilitadores os quais normalmente
conversavam informalmente sobre o que precisavam (STOL et al., 2014).
Corroborando com a afirmação de Schuwer et al. (2015), o organizador do
Caso 1 relatou que nenhuma pessoa da equipe mantenedora responde diretamente
para ele como supervisor direto, e diz que esse fator favorece para criação de um
ambiente colaborativo e inovador, uma vez que estimula as pessoas a
compartilharem seus pensamentos e opiniões. Ainda assim, o organizador relatou
que existe uma relação de respeito intrínseco ao seu papel, o que lhe provê mais
responsabilidade pelo projeto perante a empresa, logo, o torna gestor e permite que
sua priorização de melhorias e correções seja respeitada.
Por outro lado, nem todas as pessoas entrevistadas concordam plenamente com
o organizador. Para essas pessoas, eventualmente tanto o organizador quanto outros
membros mais experientes ou com cargo superior dentro da empresa, agem de modo
coesivo. Apesar disso, os entrevistados relataram que esse não é o comportamento
padrão da liderança e afirmam que se sentem confortáveis para expor suas ideias e
sugestões, as quais muitas vezes são aceitas ou no mínimo estimulam o debate.
No Caso 2, o organizador do projeto relatou que o modelo de coordenação e
liderança pode variar significativamente dependendo do local onde o produto está
sendo desenvolvido. Para o organizador, existem três diferentes grupos de
participantes: as pessoas que fazem parte da equipe mantenedora, as pessoas
designadas a participar por influência dos patrocinadores e aqueles que contribuem
voluntariamente. Para os membros da equipe mantenedora, a gestão é parecida
com o modelo tradicional encontrado em outros projetos não inner source, guiados
por padrões como sugerido pelo PMBOK ou outros métodos tradicionais de
gerenciamento de projeto. Para as pessoas classificadas na segunda categoria de
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participantes, a gestão pode variar de acordo com o interesse e escolha do
patrocinador, enquanto para as pessoas que contribuem de modo voluntário, o
organizador diz que não existe um modelo estabelecido. Para ele, a única
preocupação é fornecer todos os meios, informações, suporte e ferramentas
necessárias para atrair e permitir que interessados possam contribuir para o projeto.
Os demais entrevistados do Caso 2 concordaram que a coordenação e a
liderança aplicadas são as mesmas que em projetos não inner source. Nem todos
os entrevistados souberam justificar suas respostas, mesmo assim, responderam
que a pressão pela liberação de novas funcionalidades, correção de erros críticos
e implementação de melhorias é constante e destacaram que isso pode
influenciar negativamente na qualidade do produto, dado que o time se sente
pressionado a liberar funcionalidades ou versões que ainda não estão
devidamente testadas.
Observou-se no Caso 1 que a liderança tem a sensação de conduzir o
projeto de modo colaborativo, estimulando a comunicação e considerando a
opinião de todos como um meio democrático para tomada de decisão, visando
criar um ambiente que incentiva a criatividade e participação. Mesmo que isso
ocorra na maior parte do tempo, notou-se que atitudes coesivas ainda acontecem,
o que parece ser reflexo da estrutura organizacional da empresa, uma vez que a
estrutura da companhia segue o modelo vertical e hierárquico de gestão. Já no
Caso 2, notou-se que o modelo de gestão aplicado dentro da equipe
mantenedora é o mesmo encontrado em projetos tradicionais, guiados por um
roteiro de gerenciamento de projetos, contendo cronograma, definição de papéis
e

responsabilidades,

distribuição

de

tarefas,

plano

de

comunicação

e

coordenação coesiva. Ainda assim, as pessoas que contribuem de modo
voluntário não sofrem essa influência de gestão, porém, tendem a oferecer
contribuições mais modestas, como identificação de erros, testes de qualidade,
sugestões de novas funcionalidades, melhorias e pequenas correções de erros.
Quando questionados sobre qual seria o modelo de gestão ideal para
projetos inner source, constatou-se um consenso entre os entrevistados. Todos
concordaram que qualidades como capacidades, frequência de contribuições e
realizações alcançadas na empresa devem determinar o nível influência de cada
membro no projeto, definindo assim os papéis e responsabilidade por meio do
mérito obtido. Essa afirmação corrobora com autores como Raymond (1999) e
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Wesselius (2008), que observaram em projetos de código aberto que a
meritocracia é um atributo importante e que deve ser considerado para
determinar a liderança ou coordenação do projeto.

4.2.8.3.2 Transparência
Segundo Stol et al. (2014), para alcançar a transparência requerida em
projetos de código aberto e inner source é preciso discutir sobre três aspectos:
cultura organizacional, artefatos e comunicação.
Nos casos estudados, existe um consenso entre os entrevistados, todos
responderam

ter

acesso

liberado

aos

artefatos

relacionados

ao

projeto:

documentação, código-fonte, fóruns de discussão, lista de erros, lista de sugestões e
melhorias e lista de impedimento.
Segundo o organizador do Caso 1, o fator transparência é essencial para
projetos inner source, uma vez que incentiva as revisões e promove valiosas
discussões que podem favorecer para a qualidade dos artefatos relacionados ao
projeto. Corroborando com essa afirmação, os entrevistados relataram a importância
de disponibilizar acesso a todas as pessoas da empresa, possibilitando que novos
interessados possam contribuir voluntariamente para o projeto.
No Caso 1, foi relatado que a transparência é alcançada com o uso de
infraestrutura e ferramenta de colaboração. Foi utilizada a ferramenta Git, assim, as
pessoas interessadas poderão visualizar e modificar qualquer artefato quando
necessário. Contudo, segundo o organizador, toda modificação é submetida a um
fluxo de aprovação no qual recursos seletivos da equipe mantenedora deverão
aprovar ou não a alteração. Os critérios utilizados para definir os aprovadores variam
significativamente de acordo com o tipo de modificação, tais como, implementação
em código-fonte, sugestão de melhorias e identificação de erro. Cada tipo de
contribuição normalmente é aprovado ou não pelo responsável por essas tarefas
dentro da equipe mantenedora.
Embora todos os entrevistados do Caso 1 tenham concordado que a
transparência é um fator importante para projetos inner source, foi observado que
somente o aspecto artefatos faz parte da discussão da equipe. Os aspectos cultura
organizacional e comunicação não foram citados em nenhum momento pelos
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entrevistados, mas foi relatado que determinadas informações, principalmente de
âmbito executivo, tais como, motivos de funcionalidades serem ou não estratégicas
para empresa e cronograma com data de liberação de novas versões normalmente
estão relacionadas a ações comercial ou publicitária. Além disso, as principais
decisões do projeto são tomadas pela equipe mantenedora, podendo ou não ser
influenciadas por um membro externo, porém, a decisão sempre será da equipe
mantenedora.
Já no Caso 2, a equipe utilizou a ferramenta SVN como plataforma de
colaboração de artefatos e e-mail para comunicação. Mesmo que todos os
entrevistados do Caso 2 tenham relatado situações aderentes a aspectos de
transparência, também foram relatadas questões contrárias. Observou-se no
Caso 2 que nem todos os artefatos são disponibilizados para qualquer pessoa da
empresa, sendo liberado somente para membros da equipe mantenedora. Além
disso, as principais decisões são tomadas pela equipe mantenedora, podendo,
eventualmente, serem influenciadas por discussões valiosas que ocorrem por
meio do fórum ou grupo de e-mails. Também se notou que discussões executivas,
como, por exemplo, prazo e orçamento, são restritas somente aos gestores e
líderes técnicos da equipe mantenedora.
Deste modo, percebeu-se que a transparência ainda é um fator não
alcançado em sua totalidade nos casos estudados. Isto pode ocorrer devido ao
modelo organizacional adotado pelas empresas, sendo suas áreas distribuídas em
uma árvore hierárquica baseada em gestão tradicional. De acordo com Morgan et al.
(2011), o modelo de gestão tradicional de desenvolvimento de software sugere que
o gerente deve controlar e regular as atividades do projeto e ambiente de trabalho, o
que, eventualmente, pode não oferecer incentivos que estimulem o compromisso,
transparência e ações colaborativas.

4.2.8.3.3 Apoio da gestão e motivação
Autores como Dinkelacker et al. (2002), Gurbani et al. 2006, Lindman (2008) e
Riehle et al. (2009) têm defendido a importância do apoio da gestão, também
chamado de patrocínio executivo, como um fator que tende a favorecer no processo
de angariar novos interessados. De acordo com Dinkelacker et al. (2002), este fator
foi crucial para as iniciativas de inner source na empresa HP.
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O apoio da gestão tem sido fundamental para o sucesso de projetos
inner source na empresa HP. Alguns projetos podem ter dois
executivos de alta patente exercendo o papel de patrocinador,
normalmente, o diretor de tecnologia e o diretor da área de domínio
ou negócio mais favorecida pelo produto em desenvolvimento. Esse
incentivo é crucial para fornecer a urgência necessária para a
organização, ajudando na remoção de eventuais obstáculos que
podem desmotivar as pessoas.
(DINKELACKER, 2002).

Embora o apoio a gestão seja essencial para projetos inner source, essa ação
por si só não é suficiente para atrair pessoas a trabalharem de modo voluntário para
o desenvolvimento do software, é importante atrair pessoas apaixonadas e mantêlas felizes, a fim de criar uma comunidade de desenvolvimento inspiradora e atrativa
da perspectiva técnica (RAYMOND, 2001).
No Caso 1, foi relatado que depois que o vice-presidente de inovação e
tecnologia da empresa, criou o programa Open Source Program, incentivando o uso
de software de código aberto e projetos inner source, a visibilidade dos projetos e
por consequência das pessoas envolvidas no desenvolvimento do software
aumentou significativamente diante da empresa, o que influenciou positivamente
para atrair novos interessados.
Os entrevistados do Caso 1 comentaram que é um privilégio poder trabalhar
em projetos que tem o envolvimento de especialistas de alta patente e reconhecidos
pela empresa. Os entrevistados concordaram que essa oportunidade é valiosa para
o aprendizado, além disso, ressaltaram que a presença desses especialistas inspira
as pessoas a entregarem um trabalho com mais qualidade, uma vez que essa
contribuição pode ou não ser avaliada por tais especialistas.
No Caso 2, foi relatado que o apoio da gestão ocorre diretamente,
principalmente pelo fato que o projeto em desenvolvimento tem como principal
objetivo aumentar a produtividade no ciclo de desenvolvimento de software como
uma ferramenta que acelera ou facilita de execução de tarefas como codificação,
execução de testes e coleta de evidências, visando também a redução dos erros
humanos com automatização de tarefas. Os entrevistados do Caso 2 comentaram
que são constantemente incentivados a sugerir e implementar melhorias ou novas
funcionalidades para o projeto Blue e que já chegaram a ganhar brindes como
canetas, agendas e canecas personalizadas da empresa como forma de
reconhecimento do trabalho realizado no projeto inner source.
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Observou-se na literatura consultada e no estudo de casos um fenômeno
motivacional comum entre projetos open source e inner source que influência
positivamente a angariar voluntários dispostos a contribuir para o desenvolvimento
do software. No caso de projetos open source, sempre que uma respeitada
organização divulga para o mercado que irá patrocinar um determinado projeto de
código aberto ou inicia um projeto com essa característica, a comunidade
praticamente assume que o projeto não irá falhar e o resultado é o aumento
significativo de pessoas dispostas a trabalhar de modo voluntário. Este mesmo
fenômeno ocorre com projetos inner source, mostrando que projetos patrocinados
por executivos influentes ou áreas tidas como estratégicas para empresa
conseguem reunir mais funcionários dispostos a contribuir para o projeto. Isto ocorre,
porque os voluntários assumem que projetos patrocinados por entidades influentes
terão poder de financiamento e não será permitido falhar, reduzindo as chances de
seus esforços serem desperdiçados com projetos que não serão finalizados ou
simplesmente cancelados.

4.3

Resultados obtidos com o uso de inner source
Sobre os resultados gerados pelo inner source, o Caso 1 entende que seu

maior benefício é o aumento de produtividade no desenvolvimento do software, mas
também reconhece benefícios como manter pessoas talentosas desafiadas e
motivadas, ajudando na retenção das pessoas, assim como reduzindo o custo de
desligamento e rotatividade do corpo de funcionários.
Os entrevistados do Caso 2 destacaram que o aumento de produtividade e a
redução de custo para o desenvolvimento do software foram os benefícios mais
reconhecidos pela empresa. Por outro lado, para os supervisores das pessoas que
trabalham no desenvolvimento do projeto Blue, o principal benefício foi o aumento
significativo da motivação das pessoas. Segundo o organizador do Caso 2, era
explícito a sensação de satisfação das pessoas ao veem os resultados positivos que
Blue estava proporcionando aos seus usuários, gerando também constantes
comentários positivos que incentivavam ainda mais as pessoas.
Em relação ao tipo de projeto que as equipes recomendam o uso do inner
source, os entrevistados do Caso 1 acham que qualquer projeto pode ser
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desenvolvimento com essa abordagem. O Caso 2 acha que projetos que contêm
componentes reutilizáveis são melhores candidatos para adoção do inner source.
O Caso 1 relata um potencial risco em relação ao cancelamento de projetos
inner source, independentemente da causa que motivou essa interrupção, como, por
exemplo, a obsolescência do software ou a eventual substituição por outro mais
moderno. Segundo os entrevistados do Caso 1, isto pode afetar diretamente a
confiança e interesse das pessoas em participar de outros projetos inner source.
Ainda assim, quando inevitável, o Caso 1 acha que é preciso uma estratégia
eficiente de transição de projeto ou um plano de comunicação claro, que justifique a
interrupção, assegurando que as pessoas entenderam o real motivo.
O Caso 2 relata as desvantagens do inner source sobre as pessoas que
trabalham em outros projetos e ou exercem outras atividades na empresa, os
entrevistados concordam que nem todas as pessoas sabem gerenciar suas
atividades, o que pode prejudicar seu próprio desempenho ou até o desempenho de
outras pessoas e equipes dependentes. O Caso 2 acha que é fundamental
incentivar as pessoas a participarem de projetos inner source, mas ressalta a
importância de manter claro as prioridades da empresa.
Além disso, um benefício observado nos casos estudados, trata-se de a
empresa oferecer a oportunidade para as pessoas trabalharem com projetos e ou
tecnologias de seus interesses, o que favorece na melhora de aspectos como
comprometimento e dedicação, obtendo como resultado o máximo que essas
pessoas podem oferecer.

4.4

Conclusão
A literatura acerca de inner source como abordagem para desenvolvimento de

software apresenta trabalhos como os de Stol (2011, 2014, 2015), Gaughan et al.
(2009), Dinkelacker et al. (2002) e Melian (2007), e a abordagem open source, tais
como, os trabalhos de Midha e Palvia (2012) e Crowston et al. (2006). Em comum,
os autores apresentam fatores críticos observados ou experimentados que
influenciam positivamente ou negativamente o uso do inner source. Com intuito de
corroborar com o estudo dessa abordagem, essa seção finaliza com o Quadro 2
apresentando um sumário dirigido pelos nove fatores críticos observados nos dois
casos estudados, trazendo recomendações e destacando potenciais riscos.
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Quadro 2 - Sumário dos fatores críticos que influenciam no sucesso ou não no uso do inner
source baseado nos dois casos estudados
Dimensão

Observações a
partir dos dois
casos estudados

Recomendações

Potenciais
riscos

Versão inicial

No Caso 1, nem
todas as pessoas
concordam que a
versão inicial seja
um fator crítico,
mas relatam que a
escolha do
requisito deve ser
feita de modo
estratégico,
pensando nos
atributos técnicos
e de negócio. No
Caso 2, a versão
inicial foi
determinando para
que o projeto
atraísse novos
interessados.

A versão inicial
deve oferecer
recursos
relevantes em
relação ao
propósito do
software, no
entanto, é preciso
se preocupar com
a simplicidade da
versão inicial,
permitindo que os
desenvolvedores
possam entender
e começar a
contribuir
rapidamente para
a solução.

Iniciar projetos
inner source
com muitos
requisitos
complexos pode
não atrair
pessoas
suficientes para
o ganho de
produtividade
esperado.
Embora, seja
importante
iniciar com
requisitos
significativos e
que realize
tarefas de valor
para o usuário
final.

Partes
interessadas

No Caso 1,
observou-se que
criar projetos em
áreas estratégicas
da empresa,
ajudou a angariar
usuários e
especialistas
experientes que
eventualmente,
trouxeram
benéficos para o
software. No Caso
2, os interessados
foram atraídos
pelo benefício
direto que o
software
proporcionava,
mas foi preciso um
trabalho
estratégico de
divulgação para
alcançar esses
interessados.

Muitos
interessados
Desenvolver
podem favorecer
produtos
para o
relacionados
crescimento de
diretamente com
conflitos de
ações
interesse dado à
estratégicas da
diversidade de
empresa, pode
opiniões.
ajudar a exercer
Embora essa
atração sobre ele popularidade
e assim obter o
possa ser
apoio da gestão.
considerada
Além disso,
como fator
produtos que
positivo, quanto
trazem redução
se tem uma
de custo ou
gestão de
aumento de
conflitos ativa,
produtivo também estimulando
podem oferecer o valiosos debates
mesmo nível de
a fim de
atratividade.
aprimorar e
enriquecer o
software.

Fatores

Produto

(continua)
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Quadro 2 - Sumário dos fatores críticos que influenciam no sucesso ou não no uso do inner
source baseado nos dois casos estudados
(continuação)

Dimensão

Produto

Fatores

Modularidade

Práticas de
Práticas e
desenvolvime
Ferramentas
nto

Observações a
partir dos dois
casos estudados
No Caso 1, mesmo
não havendo
modularização, foi
considerado como
importante a
independência dos
recursos, permitindo
o desenvolvimento
paralelo e facilitando
a correção de
pequenos erros. Já
no Caso 2, a
modularização foi
essencial para
facilitar a liberação
frequente de novas
versões, além de
atrair novos
interessados,
eventualmente
interessados em um
módulo especifico
do software.

Apesar de não
existir um consenso
nos casos
estudados,
observou-se que é
preciso oferecer um
processo simples e
flexível, isto é, com
poucas regras,
buscando encorajar
as contribuições.

Recomendações

Potenciais
riscos

É preciso uma
atenção especial
neste fator, a
arquitetura do
software deve ser
formada a fim de
permitir o
desenvolvimento
paralelo, porém
preservando a
facilidade e
integração e
compilação do
software completo.

A criação de
módulos com
tecnologias,
componentes ou
padrões de
codificação
diferentes
podem adicionar
muita
complexidade no
software e
eventualmente
desestimular o
interesse sobre
esses módulos,
uma vez que o
mesmo exige a
preparação de
um ambiente
complexo para o
desenvolvimento
.

Um processo
simples pode
encorajar as
contribuições,
contudo, estimular
práticas como
revisão do códigofonte, refatoração,
melhorias
contínuas,
comentários em
algoritmos
complexos e
debates sobre
sugestões de
melhorias e novas
funcionalidades,
pode ajudar a
aumentar a
qualidade do
software.

A total ausência
de políticas e
boas práticas de
desenvolvimento
pode favorecer
para o
crescimento de
implementações
sem padrão e
consequenteme
nte e adição de
complexidade.
Podendo
desestimular
novos
interessados ou
eventualmente
afastar
desenvolvedores
que comecem a
achar difícil a
contribuição.
(continua)

83

Quadro 2 - Sumário dos fatores críticos que influenciam no sucesso ou não no uso do inner
source baseado nos dois casos estudados
(continuação)

Dimensão

Fatores

Garantia de
qualidade

Práticas e
Ferramentas

Ferramentas de
desenvolvimento

Observações a
partir dos dois
casos estudados
Ambos os casos
concordam que
revisão de
código-fonte e
frequente
liberação de
novas versões,
ajudam a garantir
a qualidade do
software. Além
disso, no Caso 2,
foi relatado uma
redução
significativa no
reporte de erros,
após adoção da
prática de
integração
contínua.
No Caso 1 foi
relatado a
necessidade de
criar um processo
de aprovação ou
não do uso de
ferramentas, o
qual avaliava os
termos de
licenciamento
garantindo a
conformidade
com a
governança da
empresa. Já no
Caso 2, não
havia essa
preocupação,
porém, existe
uma conduta
comum entre
funcionários em
utilizar somente
as ferramentas
disponibilizadas
pela empresa

Recomendações

Potenciais
riscos

O incentivo a
revisão de códigofonte, refatoração
e frequente
liberação de novas
versões, além de
fornecer
capacitação e
documentação
completa das
ferramentas
utilizadas para o
desenvolvimento
do software
podem ajudar a
aumentar a
qualidade do
produto.

Atenção no
processo de
registro,
acompanhament
o e gestão dos
erros reportados
e sugestões de
melhorias. A
demora no
retorno ou falta
de solução de
problemas pode
afetar
negativamente
no envolvimento
e interesse dos
usuários.

Uso de
ferramentas
poderosas e
populares na
comunidade
interna e externa
pode ajudar a
exercer
atratividade sobre
o software.

Atenção com os
termos de
licenciamento
das ferramentas.
Constantes
mudanças de
ferramentas ou
adoção de
novas podem
afetar a
produtividade do
time.

(continua)
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Quadro 2 - Sumário dos fatores críticos que influenciam no sucesso ou não no uso do inner
source baseado nos dois casos estudados
(continuação)

Dimensão

Fatores

Coordenação e
liderança

Observações a
partir dos dois
casos estudados
No Caso 1, foi
relatado que
mesmo havendo
resquícios de
uma cultura de
gestão coesiva,
as pessoas se
sentem à vontade
para compartilhar
suas ideias e
exercer a autoorganização. Já
no Caso 2,
observou-se que
o modelo de
gestão é o
mesmo aplicado
em outros
projetos não inner
source.

Gestão de
Pessoas

Transparência

Nos casos
estudados,
observou-se que
todos artefatos
como códigofonte,
documentação,
fóruns de
discussão, emails, lista de
erros, sugestões
de melhorias e
lista de
impedimentos
estavam
disponíveis para
todas as pessoas
da empresa.

Recomendações

Potenciais
riscos

Permitir que
atributos como
capacidade,
frequência de
contribuição e
realizações
alcançadas na
empresa possam
determinar o nível
de influência de
cada membro,
definindo assim os
líderes por meio
do mérito obtido.

A cultura de uma
gestão coesiva
pode gerar
dificuldades,
porém, essas
dificuldades
podem ser
vencidas com
uma boa política
de meritocracia
e democracia.

Disponibilizar e
facilitar o acesso a
todos os artefatos
relacionado ao
projeto pode
ajudar a encorajar
as pessoas a
participarem com
revisão de código,
implementação de
novas
funcionalidades,
sugestões de
melhorias, além
de favorecer para
criação de um
ambiente criativo e
colaborativo, o
qual as pessoas
possam se sentir
importantes e
engajadas com o
projeto.

A equipe
mantenedora
pode ficar
desconfortável
em disponibilizar
acesso total as
informações e
artefatos
relacionado a
projeto,
normalmente,
com medo de
perder o
controle, ou
eventualmente
achar que nem
todas as
pessoas
saberão líder
com
determinadas
informações.
(continua)
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Quadro 2 - Sumário dos fatores críticos que influenciam no sucesso ou não no uso do inner
source baseado nos dois casos estudados
(continuação)

Observações a
partir dos dois
casos estudados
No Caso 1, foi
observado que a
presença e apoio
de um executivo
de alta patente
como patrocinador
e incentivador de
projetos inner
source, foi
essencial para
angariar novos
interessados e
Gestão de
Apoio da gestão
aumentar as
Pessoas
e motivação
chances de
sucesso deste tipo
de iniciativa.
No Caso 2, o fato
das gestões
serem os
principais
interessados pelo
projeto, contribuiu
significativamente
para o sucesso do
projeto.
Fonte: Quadro elaborado pelo autor.
Dimensão

Fatores

Recomendações

Potenciais
riscos

Projetos
patrocinados por
áreas
estratégicas ou
por executivos de
alta patente,
tendem a reunir
mais
interessados.
A presença de
especialistas
populares ou
reconhecidos
interna ou
externamente
pela comunidade
técnica também
pode influenciar
positivamente no
processo de
recrutar novos
interessados.

Cancelar
projetos
repentinamente
pode impactar
na confiança das
pessoas e
desestimular a
participação das
mesmas em
novos projetos.
A ausência ou
baixa frequência
da participação
de executivos ou
especialistas
influentes no
projeto pode
desanimar as
pessoas

Esta seção apresentou a análise das entrevistas dos casos estudados,
expondo o contexto dos casos, os principais obstáculos ao inner source enfrentados
pelas equipes e empresas, os fatores críticos que podem influenciar positivamente
ou não no uso do inner source para desenvolvimento de software e os resultados
por ele proporcionados.
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5 DISCUSSÃO
A literatura revelou nove fatores críticos distribuídos em três dimensões:
produto, práticas e ferramentas e gestão de pessoas. Todos os fatores foram
verificados nas empresas selecionadas. Nos casos estudados, a literatura e a
prática concordaram que os fatores observados e experimentados podem sim
contribuírem para o sucesso no uso do inner source.
Observou-se nos casos estudados que ambas as empresas reconhecem os
benefícios em relação a redução de custo e aumento de produtividade,
potencializados pelo reuso de componentes e envolvimento de especialistas
experientes que ajudam na identificação e implementação rápida de solução para
problemas normalmente já enfrentados em outros projetos. Ainda assim,
dificuldades como convencer diretores e executivos a patrocinarem esse tipo de
projeto, recrutar interessados e convencê-los a trabalhar de modo voluntário, além
de assegurar o comprometimento e engajamento das pessoas envolvidas foram
desafios enfrentados.
O modo de financiamento dos projetos, revelou que nem todas as pessoas
trabalham de modo voluntário, a equipe mantenedora era financiada pela a unidade
de negócio mais interessada pelo projeto em questão, contudo, a equipe
mantenedora pode consistir de uma única pessoa, responsável por atrair e recrutar
novos interessados. Essa característica pode ajudar a responder se inner source é
ou não a metodologia ideal a ser adotada para o desenvolvimento de um novo
produto. A cerca da literatura consultada e nos resultados dos casos estudos,
conclui que projetos de interesse de única unidade de negócio ou departamento da
empresa e que requerem seguir rigorosamente um cronograma, normalmente não
alcançam os benéficos esperados desta abordagem. Por outro lado, projetos
atrativos para diferentes áreas da empresa e que podem ser construídos e
aperfeiçoado sem a necessidade de respeitar cronograma estático, mostram-se
ideais para abordagem inner source.
Ainda assim, algumas questões ainda precisam ser melhor investigadas,
como, por exemplo, responder qual a real motivação para alguém participar de um
projeto inner source. O que faz com que alguém trabalhe, se dedique e desenvolva
algo com qualidade sem receber uma remuneração direta como recompensa, qual o
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segredo do sucesso de muitos projetos de código aberto e como transferir isso para
a empresa.
No mundo open source, encontramos reflexões que sugerem que o motivo
possa ser uma revolta, uma rebeldia sadia contra o sistema imposto nas
organizações. Um excesso de controle imposto ao desenvolvedor, o que pode
incentivar para que este encontre no open source e inner source uma válvula de
escape criativo. Por outro lado, o ego dos desenvolvedores também pode ser um
fator motivacional, percebe-se que nem todas as empresas valorizam o trabalho de
codificação, muitas vezes disseminando o discurso que esse é um trabalho
operacional e que pode ser realizado por qualquer pessoa independente da sua
qualificação ou capacidade técnica. Este também pode ser uma válvula de escape, o
surgimento de comunidades que reconhecem e admiram tais habilidades,
proporcionando uma sensação de importância e visibilidade a essas pessoas. Além
do mais, proporcionar uma sensação de liberdade em poder escolher a tecnologia e
projeto que deseja trabalhar.
Outra discussão que estimula novas reflexões é tentar entender quem é o
maior beneficiado por projetos inner source, isso poderia ajudar a responde quando
vale a pena adotar essa abordagem para desenvolvimento de software. A cerca da
literatura consultada e dos casos estudados foi observado que inner source pode
trazer benefícios e dificuldades para as empresas que experimentaram essa
abordagem, contudo, para as pessoas que participaram, aparentemente, os
benefícios sobressaem as dificuldades, uma vez que elas podem exercem o papel
que elas quiserem, escolher tarefas que elas se sintam mais confortáveis em realizar,
poder aprender com pessoas mais experientes, exercitar a criatividade e se auto
organizar sem uma supervisão coesiva determinando o que e quando algo deve ser
feito.
Com base nos resultados verificados a cerca de inner source como
abordagem para desenvolvimento de software, é possível perceber o crescimento do
interesse das empresas no uso dessa abordagem. Apesar disso, ainda são poucos
os trabalhos concentrados a entender quais são os fatores que influenciam para o
sucesso no uso do inner source, o que pode dificultar uma compreensão clara sobre
como esse processo funciona e inibir as empresas de utilizá-lo.
Esta pesquisa limitou-se ao estudo de dois casos, avaliando a influência de
nove fatores distribuídos nas dimensões já mencionadas. Embora as contribuições
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deste trabalho sejam consideradas úteis, apenas segui-las não garante o sucesso
no uso do inner source. Outros fatores podem influenciar positivamente ou não,
assim, espera-se que este estudo seja motivação de novas pesquisas rumo à
sedimentação da adoção desta abordagem por parte das empresas, com a
verificação de novos fatores a fim de criar um framework que possa servir como
roteiro de utilização e facilitar o trabalho durante o ciclo de desenvolvimento de
software.
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE QUESTÕES E TÓPICOS A SEREM
OBSERVADOS NAS ENTREVISTAS
Quadro A1 - Contextualização
Contextualização
Empresa

Segmento de mercado. Quantidade aproximada de
funcionários. Percentual aproximado de funcionários da área
de TI. Nacionalidade.

Área de Pesquisa e
Desenvolvimento

A empresa tem área de P&D? Se, sim. Quantidade
aproximada de funcionários.

Dificuldades

Os influenciadores de Inner Source enfrentaram alguma
dificuldade para obter a aprovação do uso de software de
código aberto internamento nos projetos da empresa?

Entrevistado

Papel na equipe. Quanto tempo atua na empresa? Tempo
de atuação neste papel. Formação academia.

Maturidade da empresa
com Open Source
Software (OSS)

Há quanto tempo a empresa utiliza software de código
aberto? Há quanto tempo a empresa utiliza as técnicas de
desenvolvimento de software de código aberto internamente
na corporação? Há algum processo de aprovação do uso de
software livre na empresa?

Maturidade da empresa
com uso de Inner Source

Há algum processo de aprovação do uso de Inner Source
como abordagem de desenvolvimento do sistema? Qual o
percentual aproximado de projetos que usam Inner Source
atualmente?

Motivação

O que motivou a utilização do Inner Source? Existe alguma
política de utilização?

Projetos

Critérios para decidir se o desenvolvimento de novos
projetos será conduzido com Inner Source ou com
abordagens orientados a planejamento.

Equipes

Como as equipes são estruturadas e organizadas?
Formação envolve entidades externas? Como as equipes se
formam? Critério de distribuição das tarefas entre as
equipes. Quais as responsabilidades do líder de
modulo/sistema?

Benefícios

Há benefícios diretamente relacionados ao uso de Inner
Source que foram reconhecidos pela empresa?

Fonte: Quadro elaborado pelo autor.
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Quadro A2 - Questões de contextualização
Principais dificuldades das empresas no uso do Inner Source
A empresa enfrentou alguma dificuldade de controle ou gestão do projeto? Em caso
positivo, quais foram essas dificuldades?

Como essas dificuldades foram contornadas?

A equipe enfrentou alguma dificuldade de socialização? Em caso positivo, quais foram
essas dificuldades?

Como essas dificuldades foram contornadas?

A equipe enfrentou alguma dificuldade de comprometimento? Em caso positivo, quais
foram essas dificuldades?

Como essas dificuldades foram contornadas?

A equipe enfrentou alguma dificuldade com a falta de transparência ou propósito
compartilhado? Em caso positivo, quais foram essas dificuldades?

Como essas dificuldades foram contornadas?
A equipe enfrentou alguma dificuldade na mudança de mentalidade técnica ao entregar
código-fonte ou incremento ao invés de binários ou sistema? Em caso positivo, quais
foram essas dificuldades?
Como essas dificuldades foram contornadas?

A equipe enfrentou alguma dificuldade na falta de processos consistentes? Em caso
positivo, quais foram essas dificuldades?

Como essas dificuldades foram contornadas?
Fonte: Quadro elaborado pelo autor.
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Quadro A3 - Questões sobre as principais dificuldades das empresas
CONDUÇÃO DOS ASPECTOS CRÍTICOS
DIMENSÃO - PROJETO/PRODUTO
A - Versão Inicial
Quais são os critérios utilizados para definir o limite de requisitos que consiste na versão
inicial?
Como tem resolvido os eventuais problemas de definição?
Pontos a observar:
Ferramenta da divulgação do projeto

Infraestrutura

Quantidade de requisitos funcionais

Quantidade de requisitos não funcionais

Frequência de visitantes/visualização do
projeto depois de divulgado

Percentual aproximado de interessados
versus visitantes/visualizações

B - Partes interessadas
Como os principais interessados fazem para promover interesse entre diferentes grupos
de produtos e unidades de negócios?
Como tem resolvido os eventuais problemas entre os interessados?
Pontos a observar:
A variedade de especialidades dos
interessados

O percentual aproximado de melhorias nas
funcionalidades e algoritmos existentes

A variedade de usuários interessados

Conflitos de opiniões entre usuários e
engenheiros

A variedade de líderes de projeto

A quantidade aproximada de conflito de
interesses entre os líderes de projeto
C - Modularidade

Quais as os critérios e cuidados utilizados para definir e aplicar a modularidade no
projeto?
Como tem resolvido os eventuais problemas de modularidade?
(continua)
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Quadro A3 - Questões sobre as principais dificuldades das empresas
(continuação)

DIMENSÃO - PROJETO/PRODUTO
C - Modularidade
Pontos a observar:
Critérios para definição de módulos

Técnica utilizada para facilitar o reuso

Técnica utilizada para identificar e
aproveitar membro especialista em
diferentes módulos

Técnicas utilizadas para reduzir o risco de
compatibilidade na integração entre os
diferentes módulos

Controle de restrições técnicas e de
negócio

Controle de dependências e acoplamento
técnico

Facilidades influenciadas pelo
desenvolvimento paralelo

Dificuldades enfrentadas pelo
desenvolvimento paralelo

DIMENSÃO - PRÁTICAS E FERRAMENTAS
A - Práticas de desenvolvimento
Qual(is) foi(ram) a(s) prática(s) de desenvolvido de software utilizadas?
Como tem resolvido os eventuais problemas de práticas?
Pontos a observar:
Facilidade e flexibilidade dos processos
que encorajem as contribuições

Uso de abordagem hibrida (Inner Source e
Métodos Tradicionais) na adoção de
práticas de desenvolvimento

Eventuais dificuldades dos processos que
influenciam negativamente nos interessados
B - Garantia de qualidade
Como é feito o controle de garantia de qualidade?
Como tem resolvido os eventuais problemas de práticas?
Pontos a observar:
Práticas utilizadas para garantia de
qualidade

Processo de revisão de código

Controle de comentários feitos por usuários
como revisão e contribuição

Processo a aplicação de integração contínua
e liberação de novas e frequentes versões

Confiança dos usuários

Agilidade e flexibilidade do processo de
liberação de novas versões
(continua)
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Quadro A3 - Questões sobre as principais dificuldades das empresas
(continuação)

DIMENSÃO - PRÁTICAS E FERRAMENTAS
C - Ferramentas de desenvolvimento
Critérios utilizados para definição de ferramentas
Como tem resolvido os eventuais problemas de ferramentas?
Pontos a observar:
Critérios para aceite e gestão de licenças

Tem treinamentos ou matérias de apoio
para utilização das ferramentas?

Definição e critérios para criação do
ambiente e infraestrutura de suporte

Critérios de avaliação e disponibilização de
novas ferramentas

Controle de restrições

Controle de atualizações

Critérios de remoção ou substituição de
ferramentas existentes

Divulgação e controle de utilização

DIMENSÃO - GESTÃO DE PESSOAS
A - Coordenação e liderança
Como é feita a coordenação e liderança das atividades?
Como tem resolvido eventuais problemas de coordenação e liderança?
Pontos a observar:
A equipe é auto-organizável?

Como são eleitos os lideres de projeto?

Como são geridos os conflitos

Qual o processo de aprovação de novas
contribuições?

Existem membros ou equipes que
complementam os trabalhos, mas que não
atuam dentro da abordagem Inner Source?

Quais são as ferramentas utilizadas?

Como os lideres promovem a motivação e
comprometimento?

Como são medidos e gerenciados os riscos
e ameaças?

Existe processo para gestão de
mudanças?

Como é feito a meritocracia?

Como é feito a gestão de erros?

Como é feito a gestão de melhorias
evolutivas?

Como são tratadas as correções
emergenciais?

Como são as atividades são priorizadas?
(continua)
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Quadro A3 - Questões sobre as principais dificuldades das empresas
(continuação)

DIMENSÃO - GESTÃO DE PESSOAS
B - Transparência
Como é feito para promover a transparência?
Como tem resolvido eventuais problemas de transparência?
Pontos a observar:
Como é feita a comunicação?

Todos tem acesso a todos os artefatos
relacionados ao projeto?

Quais ferramentas são utilizadas?

Como é feito para promover o
Igualitarismo?

Existe uma ferramenta de definições,
como, por exemplo, Glossário ou Wiki?

Todos tem total acesso ao código-fonte?

Existe política de confidencialidade entre
os participantes?

Qual o processo de governança da
transparência?

O acesso ao código-fonte promove a
execução de revisão de código?

O acesso ao código-fonte promove a
implementação de melhorias nos
algoritmos?

C – Apoio da gestão e motivação
Existe apoio da equipe de gestão?
Como tem resolvido eventuais problemas na falta de apoio da gestão e motivação?
Pontos a observar:
Como é feita a gestão de orçamento?

Como são planejados os recursos?

Quais são as ações de apoio de gestão
executado pelo time gerencial?

Quais são as ações motivacionais adotadas
pela equipe mantenedora?

O que é feito para promover a motivação?

Como são gerenciados com conflitos de
interesses?

Como é feita a gestão de apontamento de
horas (WBS) para controle da empresa?

A cultura e normas das empresas podem
impactar no sucesso ou fracasso de
projetos que adotaram inner source como
abordagem de desenvolvimento

Fonte: Quadro elaborado pelo autor.
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Quadro A4 - Questões sobre os resultados obtidos com o Inner Source
RESULTADOS OBTIDOS
O que você achou dos resultados obtidos pelo emprego do Inner Source para sua
empresa?
Para qual(is) tipo(s) de projeto(s) você recomenda o uso de Inner Source?
Fonte: Quadro elaborado pelo autor.

