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RESUMO

  Este artigo mostra a organização da Fundação Eclipse e as práticas de
gerência de software seguidas pelos Projetos Eclipse com a finalidade de
entender como são desenvolvidos por Membros de diversas regiões do
planeta. O objetivo desta pesquisa é responder as seguintes questões:
Qual a importância da Fundação Eclipse na gerência e desenvolvimento
dos projetos? Como os Contribuintes organizam-se? Quais os processos
que seguem para superar a distância entre eles? E o mais importante: A
Licença Pública Eclipse (EPL) torna os projetos mais atraentes e
populares? É uma pesquisa realizada em diversos documentos oficiais da
Fundação Eclipse, todos de domínio público e disponíveis em seu site. A
Fundação Eclipse foi criada em janeiro de 2004 para agir como uma
organização que abriga a Comunidade Eclipse e no momento em que se
percebeu que o número de Membros crescia demasiadamente e o risco de
se perder o controle dos projetos aumentava. É de sua responsabilidade
assegurar que os Projetos Eclipse sejam projetos de Código Aberto e livre
a todos. A flexibilidade é fundamental e criar uma licença que visa
permitir o acréscimo de Contribuições distribuídas sob outra licença
significa flexibilidade. A EPL é apenas um dos documentos que regem os
Projetos Eclipse, porém, é o principal documento a ser respeitado e
seguido. A partir dele criaram outros documentos como a Política de
Propriedade Intelectual, que orienta os Committers na análise sobre a
incorporação ou não de Contribuições que não estão licenciados sob a
EPL, e a Política Antitruste que visa coibir o boicote, a fixação de preços, e
o envolvimento dos Membros na prática de compra e venda de produtos e
discussão de preços. Quanto a estrutura organizacional, o papel da
Diretoria é analisar tudo o que acontece, convocar uma Reunião e em
conjunto com os Membros da Fundação Eclipse, tomar as Medidas
cabíveis e apresentar os relatórios que descrevem a situação da Fundação
Eclipse a seus Membros. Existem Equipes e Membros na Fundação Eclipse
com papéis definidos dentre eles a responsabilidade das Equipes em
verificar a autenticidade dos direitos autorais e a autorização do autor da
Contribuição em conceder direitos de uso nos Projetos Eclipse. Os
Membros da Fundação Eclipse estão em regiões geograficamente
distintas. Para as Reuniões da Diretoria, por exemplo, pode-se usar o
telefone. Para a votação de uma Medida, é válido o uso de cédulas
eletrônicas. Para que a Equipe de Desenvolvimento se comunique a
Fundação Eclipse repositório CVS, o sistema de relatórios de erros
Bugzilla, listas de discussão, e grupos de notícias. Toda decisão é
registrada em uma ata e para o desenvolvimento do projeto há datas de
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lançamento. Portanto, a importância da Fundação Eclipse se manifesta no
sucesso obtido nos projetos e produtos Eclipse. A Fundação Eclipse prova
que é possível, através de organização e comprometimento, desenvolver
qualquer projeto sob as mais variadas licenças livres ou comerciais. Faz
com que seus Membros tenham desenvolvimento ativo e contínuo e com
uma equipe empenhada em fiscalizar a inclusão de Contribuições sob
licenças diferentes da EPL.  
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