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Visando fazer comparações entre os tipos de compiladores de uma certa linguagem de 
programação, algumas medições são necessárias: tempo de execução, desempenho de 
acordo com hardware utilizado, e etc. Em nosso estudo faremos a comparação entre um 
software , Borland C++ 5.02, produzido pela empresa: Borland Software Corporation, e 
Dev-C++ 5 (4.9.9.2), produzido pela empresa: Bloodshed Software. Como o propósito 
do nosso artigo e estipular as diferenças entre as IDE’s  Borland C++5.02 e Dev C++ 5 
(4.9.9.2), programamos dois algoritmos na linguagem C para servirem de exemplo, duas 
formas diferentes de se encontrar o Maximo e o mínimo de uma lista, maxmin e 
maxmin2. Para obter-se os resultados na IDE Dev C++ 5 (4.9.9.2) foi necessário fazer 
pequenas modificações na estrutura do código. A função in main (void) se diferencia da 
seguinte forma: int main(int argc, char *argv[]), a função for não aceita declaração de 
variáveis dentro de seu cabeçalho, a função if não aceita mais de uma comparação 
dentro de seu cabeçalho ex.: if(1<p<10), a função para calcular tempo (delay) este 
compilador não aceita, porém descobrimos uma forma de burlar o seu sistema, abrindo 
um projeto compilado e executado no  Borland C++5.02 a IDE ,Dev C++ 5 (4.9.9.2),  
reconhece esta função, calculando assim o tempo de execução do código, existem outras 
formas de se calcular o tempo de execução nesta IDE, porém estas formas são artifícios 
criados pelos programadores amadores, o que o  Borland C++ tem como biblioteca 
nesta nova IDE tem que se criar, ou seja fazer uma adaptação, a função getch(); e 
substituída pela função system("PAUSE"); sendo esta carregando a mensagem 
“pressione qualquer tecla para continuar...”, para finalizar o código a IDE  Dev C++ 5 
(4.9.9.2) utiliza o comando “return=0 e uma }” enquanto no Borland C++ e utilizado 
apenas uma chave fechando o código. Levando em conta o tempo gasto para 
compilação e execução as duas IDE’s, são similares pois a diferença e irrelevante, 
mostrando assim o bom desempenho da nova IDE. Na comparação da legibilidade, 
estrutura e forma apresentada de “mensagens de erro” de cada IDE possuem resultados 
satisfatórios tornando fácil ao programador verificar e descobrir qualquer erro no 
código. O Dev C++ não conseguiu acompanhar a evolução das linguagem de 
programação, além disso este possui um número de bibliotecas disponíveis ao usuário 
bem inferior a outra IDE, o Dev C++ possui mais aplicações do que a outra IDE porém 
estas comparações não foram estudadas em nosso artigo. Em nosso estudo o único item 
escolhido para comparação das IDE’s que o Dev C++ obteve resultado similar a outra 
IDE, foi o item desempenho de compilação e execução, pois  são praticamente iguais, 
independente do tamanho e complexidade do algoritmo.  Concluímos então que a IDE 
Borland C++5.02, supera a IDE Dev C++ 5 (4.9.9.2) comprovando a superioridade da 
empresa Microsoft em relação as outras empresas no ramo desenvolvimento de 
software. 
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