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RESUMO

LISBOA, Flávio Gomes da Silva Lisboa. PRODUÇÃO DE SOFTWARE LIVRE POR
UMA EMPRESA ESTATAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: UM ESTUDO DE
CASO SOB A PERSPECTIVA DA TECNOLOGIA SOCIAL. 174 f. Projeto de pesquisa
(Mestrado  em  Tecnologia  e  Sociedade)  –  Programa  de  Pós-Graduação  em
Tecnologia e Sociedade (Linha de Pesquisa: Tecnologia e Trabalho), Universidade
Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2019.

O objetivo deste estudo é compreender como se deu o processo de construção de
um  software livre,  selecionado  a  partir  de  pesquisa  documental,  por  usuários  e
desenvolvedores do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, uma
empresa estatal de tecnologia da informação – TI, no período entre 2003 e 2018,
respectivamente  o  início  do  Programa  Serpro  de  Software Livre,  e  o  ano  de
conclusão deste trabalho. Por meio de uma pesquisa qualitativa exploratória com
estudo  de  caso,  pretende-se  preencher  uma lacuna  encontrada  nos  estudos  de
ciência, tecnologia e sociedade referente a pesquisas que relacionam software livre
e empresa estatal com tecnologia social, sob os pressupostos de que comunidades
de  software livre  compartilham com empreendimentos  de  economia  solidária  os
princípios  fundamentais  de  autogestão  e  de  propriedade  coletiva  dos  meios  de
produção e de que existem características similares nos conceitos de software livre
e  tecnologia  social.  O  software livre  é  um  software que  pode  ser  livremente
executado,  estudado,  alterado  e  compartilhado.  A  economia  solidária  é  uma
proposta de alternativa ao modo de produção capitalista e a tecnologia social é uma
plataforma cognitiva para a constituição de empreendimentos de economia solidária.
Esses conceitos são apresentados de forma mais detalhada e alinhados no contexto
do Estado, onde as empresas estatais estão inseridas. A partir do confronto entre
várias fontes documentais, como o sítio institucional da empresa, a revista TEMA, o
Portal  do  Software Público  Brasileiro  e  o  Sistema  Eletrônico  do  Serviço  de
Informações  ao  Cidadão,  e  entrevistas  semi-estruturadas  realizadas  com
empregados do Serpro os quais participaram do uso e desenvolvimento do software
selecionado, foi possível compreender, a partir da perspectiva da tecnologia social,
como  uma  empresa  estatal  de  TI,  diante  de  uma  dualidade  de  interesses
econômicos que produzem ações ambíguas,  conseguiu produzir  um determinado
software livre  e  qual  a  aderência  desse  artefato  tecnológico  ao  conceito  de
tecnologia social, no sentido de produzir inclusão social. Ao longo da pesquisa foi
possível  mensurar  a  efetiva  produção  de  software livre  pelo  Serpro  no  período
estudado. 

Palavras-chave: Economia Solidária. Empresa Estatal. Empresa Pública.  Software
Livre. Tecnologia Social.



ABSTRACT

LISBOA,  Flávio  Gomes  da  Silva.  PRODUCTION  OF  FREE  SOFTWARE  BY  A
STATE-OWNED INFORMATION  TECHNOLOGY ENTERPRISE:  A STUDY CASE
ON  THE  PERSPECTIVE  OF  SOCIAL  TECHNOLOGY.  174 f.  Research  project
(Masters in Technology and Society) – Programa de Pós-Graduação em Tecnologia
e  Sociedade  (Research  Line:  Technology  and  Labour),  Federal  University  of
Technology – Paraná. Curitiba, 2018.

The  purpose  of  this  study  is  to  understand  how  the  process  of  building  a  free
software,  selected  from  documentary  research,  was  realized  by  users  and
developers of Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, a information
technology – IT – state-owned enterprise, between 2003 and 2018, respectively the
beginning of the Serpro Program of Free Software, and the year of conclusion of this
work. Through an exploratory qualitative research with case study, this work intends
to  fill  a  gap found  in  the  studies  of  science,  technology and  society  referring  to
research that relates free software and state-owned enterprise with social technology,
under  the  assumptions  that  free  software  communities  share  the  fundamental
principles of self-management and collective ownership of means of production with
enterprises of solidarity economy and that there are similar features in the concepts
of free software and social technology. Free software is software that can be freely
executed,  studied,  changed  and  shared.  Solidarity  economy  is  a  proposal  of
alternative  to  the  capitalist  mode  of  production  and  the  social  technology  is  a
cognitive  platform  for  the  constitution  of  solidarity  economy  enterprises.  These
concepts are presented in more detail and aligned in the context of the State, where
state-owned enterprises are inserted. Based on the confrontation between various
documentary sources, such as the company's corporate site, TEMA magazine, the
Brazilian  Public  Software  Portal  and  the  Citizen  Information  Service  Electronic
System, and semi-structured interviews with Serpro employees who participated the
use and development of the selected software, it was possible to understand, from
the perspective of social  technology, as a state-owned IT company, faced with a
duality of economic interests that produce ambiguous actions, managed to produce a
certain free software and what the adherence of this artifact to the concept of social
technology, in the sense of producing social inclusion. Througout the research it was
possible to measure the effective production of free software by Serpro in the studied
period. 

Keywords: Free  Software.  Social  Technology.  Solidary  Economy.  State-owned
Enterprise.
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0 PRÓLOGO

Conheci o conceito de  software livre em 2005, quando ingressou no

Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro. Naquele ano descobri que

havia usado softwares livres durante oito anos sem saber o que eram. Não conhecia

os  valores  sobre  os  quais  eles  haviam  sido  construídos  e  eram  mantidos  por

comunidades de desenvolvedores.

Esta  dissertação  se  originou  de  minhas  inquietações  sobre  a

sustentabilidade  do  software livre  em  uma  empresa  estatal  de  tecnologia  da

informação  –  TI.  O  fato  de  uma  empresa  produzir  software livre  não  é  algo

extraordinário, pois várias empresas fazem isso há alguns anos. O intrigante é que

uma empresa estatal, que oscila entre dois interesses econômicos, o público e o

privado, consiga fazê-lo. 

Por diversas vezes, o  software livre dentro do Serpro pareceu meus

aos olhos como uma vitória-régia no deserto: algo estranho ao ambiente, algo que

não deveria estar lá. Mas, ao mesmo tempo, era algo que parecia ser bom, algo que

na verdade deveria se multiplicar e ocupar mais espaço, transformando o deserto

em floresta.

A  proposta  do  software livre  é  atraente  e  intrigou-me.  Senti-me

motivado ao participar de projetos de software livre e de encontros de comunidades

de  software livre,  nos  quais  aprendi  não  só  técnicas  e  experiências  de

desenvolvimento de software, mas como pessoas podiam ser incluídas socialmente

pela tecnologia da informação na forma de construtores (desenvolvedores) e não

somente de operadores (usuários).

Incomodei-me,  entretanto,  com o tratamento  do  software livre  como

uma  tecnoutopia,  entendendo  que  era  necessário  analisá-lo  de  forma  crítica  –

verificar os aspectos benéficos do software livre para a sociedade, mas considerar

aspectos prejudiciais ou impeditivos de seu uso.

Quando  conheci  o  Programa  de  Pós-Graduação  em  Tecnologia  e

Sociedade – PPGTE, enxerguei uma oportunidade de compreender o fenômeno do

software livre na empresa estatal de TI, considerando as relações entre trabalho e

tecnologia.

Foi assim que se iniciou esta aventura.
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1 INTRODUÇÃO

A estrutura  geral  de  funcionamento  e  de  distribuição  de  atividades

produtivas  da  economia  brasileira  se  modificou  significativamente  em  torno  da

primeira década do século XXI (GAIGER, KUYVEN, OGANDO, KAPPES e SILVA,

2014). Isso ocorreu em meio a uma mudança global das atividades econômicas no

final do século XX que deu origem a uma nova economia, a economia informacional

(CASTELLS,  2005).  No  início  do  século  XXI,  durante  o  governo  do  presidente

Fernando  Henrique  Cardoso,  foi  criado  o  Programa  de  Governo  Eletrônico  do

Estado Brasileiro (BRASIL, 2014), o qual, em 2002, foi orientado por várias diretrizes

definidas pelo Comitê Executivo de Governo Eletrônico, uma das quais afirma que o

“software livre  é  um  recurso  estratégico  para  a  implementação  do  governo

eletrônico”  (BRASIL,  2014).  Essa  diretriz  apresenta  duas  justificativas  para  a

priorização  de  uso  do  software livre  em  produtos  e  serviços  de  tecnologia  da

informação:  a  otimização  de  recursos  e  investimentos  públicos  e  a  garantia  de

acesso do cidadão a serviços públicos.

Software livre é um software que permite, por meio de uma licença, que

usuários o executem, copiem, distribuam, estudem, alterem e melhorem livremente

(FREE SOFTWARE FOUNDATION, 2001). A abertura do código-fonte do software,

condição necessária para que essas liberdades sejam exercidas, torna a tecnologia

de produção de software livre um campo fértil para a prática de um “processo mais

democrático no design e no desenvolvimento” dessa tecnologia (FEENBERG, 2013,

p. 61). Oliveira et al (2012) acrescentam que:

São muitas as evidências que indicam, de forma clara e convincente, que é
pela via de uma proposta inclusiva e democrática que se poderá garantir
que as novas tecnologias da informação e da comunicação cumpram seu
papel  social,  gerando  melhor  qualidade  de  vida  para  o  conjunto  da
população. (p. 5)

Há, pelo menos, outras três questões ainda sobre uso de software livre

pelo Estado. Birkinbine (2016, p. 3904) afirma que “o software livre é visto como um

meio pragmático para atingir os objetivos da inclusão digital”. Se inclusão digital for

compreendida como uma das ações necessárias, em uma sociedade dependente de

tecnologia da informação, para a inclusão social, o software livre apresenta-se como

um instrumento de políticas inclusivas ou de promoção da igualdade.
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A segunda questão é o aspecto da independência que esse modelo de

produção  de  software proporciona  para  o  Estado  em contraposição  ao  risco  de

aprisionamento  que  tecnologias  de  software não-livres  oferecem  (KOMOSINSKI,

2014).  Uma  tecnologia  causa  aprisionamento  quando  sua  opção  por  uma

organização faz com que esta se submeta a uma relação de dependência com um

processo ou artefato tecnológico, a qual torna difícil a mudança para outro processo

ou artefato (CERQUEIRA, 2011).

A  terceira  questão  lida  com  as  consequências  das  escolhas

tecnológicas do Estado para a sociedade. Por meio de normas e padrões, o Estado

sanciona uma tecnologia como a supostamente melhor para todos (NEDER, 2013) e

“influencia  as  decisões  nas  empresas  em função  das  políticas  que  aplica  e  da

regulação da atividade produtiva” (BATALHA et al, 2008, p. 6).

Segundo Lima (2013),

especificamente  no  caso  brasileiro,  o  uso  de  software livre  ampliou  seu
espaço tanto  nos órgãos públicos,  quanto nas empresas,  ao  expandir  a
demanda  e  o  mercado  a  partir  da  criação,  em 2003,  das  Diretrizes  da
Implementação de Software Livre pelo Governo Federal[ a qual oficializou a]
“opção preferencial do governo por esse tipo de software”(p. 76). 

De acordo com Feenberg (2013, p. 57-64), a tecnologia não é neutra e

nem  autônoma,  mas  carregada  de  valores  e  humanamente  controlada.  Sendo

assim, ao se inserir dentro de políticas públicas, o software livre, como tecnologia de

produção de software, traz consigo valores – os valores dos que o produzem e dos

que o defendem.

Oram (2016, p. 2) afirma que “o software livre e de código aberto […]

não é discutido [atualmente] de forma tão proeminente como foi durante a primeira

década dos anos 2000, mas permanece onipresente”. Birkinbine (2016, p. 3893),

entretanto, argumenta que embora “projetos e políticas de  software livre no Brasil

tenham avançado dentro de instituições estatais, […] a efetividade desses projetos e

políticas permanece relativamente inexplorada” (tradução nossa). 

No  Brasil,  o  software  livre  ganhou  força  inicial  principalmente  entre
sindicalistas e militantes sociais, alguns ligados a partidos políticos, que o
significaram  com outros  sentidos,  sendo  entendido  como  ferramenta  de
independência  e  autonomia  nacional,  justiça  social,  arma  contra  a
globalização corporativa e o discurso neoliberal, entre outras bandeiras ditas
de esquerda. Assim, o Brasil acabou constituindo um movimento software
livre bastante ativo politicamente – ainda que pouco atuante na produção de
códigos livres. (MILANO, 2016, p. 144)
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Diante dessa crítica sobre a efetividade dos projetos de software livre

no Brasil, particularmente os conduzidos pelo Estado, cabem, portanto indagações

sobre o papel das instituições estatais no uso e produção de software livre.

Em 2003, o Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro,

empresa pública1 do Ministério da Fazenda, criada em 1964, no início do período de

ditadura  militar,  instituiu  o  Programa Serpro  de  Software Livre  –  PSSL (TIBONI,

2014).  Isso representou uma mudança de posicionamento da empresa, conforme

comenta Tiboni (2014):

O Serpro, como provedor de soluções para o governo federal, tem um papel
fundamental na definição e implantação de alternativas livres para o estado
brasileiro. A empresa deixa de ser apenas uma receptora de tecnologias
oferecidas  por  fornecedores  e  toma  posição  de  participante  efetiva  no
desenvolvimento de soluções livres para o país, devendo se portar como
agente  principal  no  direcionamento  de  tecnologia  de  software para  o
governo federal. (p. 41)

Essa afirmação suscita a questão sobre se e como foi desempenhado

esse papel de “agente principal no direcionamento de tecnologia de software para o

governo federal” dentro do contexto de priorização do uso de  software livre. Essa

questão envolve descobrir se foi produzido algum software livre pela empresa, ou se

ela apenas se limitou a utilizar software livre existente. Pressupõe-se aqui que, para

se  produzir  ou  apenas  usar  alguma coisa,  é  necessária  alguma apropriação  de

conhecimento.  No  primeiro  caso,  a  apropriação  de  conhecimento  refere-se  à

apropriação do saber construir, enquanto no segundo caso compreende apenas a

apropriação do saber  usar. As  quatro  liberdades do  software livre  compreendem

ambas as apropriações.

Há alguns questionamentos que cabem com relação à apropriação do

saber  construir.  Um  deles  refere-se  a  uma  possível  mudança  no  processo  de

trabalho dentro de uma organização pública cuja atividade principal é a prestação de

serviços  de tecnologia  da  informação –  TI.  Outro  é  se  os  valores  da economia

solidária como definido por Singer (2002) podem ocorrer dentro de uma empresa

estatal a partir de uma forma de trabalhar tecnologia que incentiva a colaboração e a

cooperação,  uma  vez  que  segundo  Abranches  (1979,  p.  97)  a  empresa  estatal

possui uma “face empresarial – que privilegia interesses particulares, que se poderia

considerar microeconômicos”. 

1 A definição legal mais recente de empresa pública está na lei 13.303/2016
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A economia solidária é uma configuração alternativa – ao capitalismo –

de forças produtivas e relações de produção, materializadas em uma organização a

qual Gaiger (2014, p. 17-18) refere-se como empreendimento econômico “de base

coletiva  e  autogestionária”  ou  empreendimento  econômico  solidário.  Essa

organização, que será chamada doravante apenas de empreendimento de economia

solidária  –  EES,  tem  como  “princípios  básicos  […]  a  propriedade  coletiva  ou

associada do capital e o direito à liberdade individual” (SINGER, 2002, p. 10).

No pressuposto de uma relação entre o  software livre e a economia

solidária, questiona-se aqui se há possibilidade de que ao menos uma parte de uma

empresa estatal opere de forma similar a um EES, mesmo que ela seja regida pela

lógica de produção capitalista.

A empresa estatal, entretanto, é ambígua em relação a sua ação, que

oscila entre duas faces, conforme mencionado anteriormente em Abranches (1979).

O interesse público,  citado no parágrafo 1º  do artigo 8º  da lei  13.303/2016,  fica

sujeito aos interesses particulares, que podem subvertê-lo.

O interesse público da empresa pública e da sociedade de economia mista,
respeitadas as razões que motivaram a autorização legislativa, manifesta-se
por  meio  do  alinhamento  entre  seus  objetivos  e  aqueles  de  políticas
públicas, na forma explicitada na carta anual a que se refere o inciso I do
caput. (BRASIL, 2016)

O software livre pode ser considerado como uma forma de produção de

software de interesse público. 

Esse interesse passa a ser público, quando dele participam e compartilham
um tal número de pessoas, componentes de uma comunidade determinada,
que o mesmo passa a ser também identificado como interesse de todo o
grupo,  ou,  pelo  menos,  como  um  querer  valorativo  predominante  da
comunidade. (BORGES, 1996, p. 114)

Caminati (2013) afirma que a manutenção da condição de existência

do software livre se baseia no compartilhamento de conhecimento. Uma comunidade

de  software livre  participa de produção e compartilhamento de conhecimento.  O

código fonte do  software produzido pela comunidade é identificado como algo de

interesse de toda a comunidade, um bem comum, uma propriedade coletiva.

Neste contexto, encontra-se uma empresa estatal de TI que elaborou

um programa para incentivar o uso de  software livre – o já mencionado Programa

Serpro de  Software Livre, com diretrizes de fomento ao mercado nacional de sua
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área de atuação e de compartilhamento de seu conhecimento e experiência com

comunidades,  com geração de benefícios para a sociedade, sendo portanto,  um

programa  de  interesse  público  (MINISTÉRIO  DA  TRANSPARÊNCIA  E

CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, 2017a). Contudo, como afirma Abranches

(1979),  interesses  microeconômicos,  que  podem  ser  compreendidos  aqui  como

aqueles  que  estão  restritos  à  manutenção  imediata  dos  negócios  da  empresa,

podem ter subvertido a execução desse programa.

Ainda nesse contexto, em que é considerada a produção de software

livre por instituições estatais brasileiras de TI – diante de uma presumida dualidade

de interesses intrínseca à empresa estatal – e considerando também os limites para

execução desta pesquisa, surge a pergunta principal desta dissertação, a qual é:

Como se deu o processo de construção de um software livre por

usuários2 e desenvolvedores3 do Serviço Federal de Processamento de Dados

no período entre 2003 e 2018?

Para  responder  a  esta  pergunta,  este  estudo  se  baseia  em  cinco

pressupostos. 

O primeiro par de pressupostos envolve o entendimento sobre a forma

de trabalho e o produto do trabalho de uma comunidade de software livre. O primeiro

pressuposto desse par é que a comunidade de software livre possui características

de um empreendimento de economia solidária. Infere-se, a partir desse pressuposto,

que o processo de trabalho em um projeto de  software livre em comunidade pode

ser orientado pelos princípios da economia solidária (SINGER, 2002). O segundo

pressuposto  é  que  o  software livre  possui  características  de  tecnologia  social

(DAGNINO, 2010b).

O segundo par de pressupostos envolve o entendimento sobre a forma

de trabalho e o produto do trabalho de uma empresa pública,  que em sua face

empresarial  atua  em um contexto  econômico capitalista.  O primeiro  pressuposto

desse segundo par é que o desenvolvimento de software por uma empresa pública

de TI se orienta pelo modo de produção capitalista4. O segundo é que o  software

2 Segundo Rigdon(2016, p. 1349, tradução nossa), usuário é “uma pessoa que usa um computador
ou dispositivo”.  Ngerem(2015, p.  2,  tradução nossa) acrescenta que “usuários de sistemas de
informação são pessoas que se comunicam com um sistema por meio de uma interface para
extrair algum benefício funcional”.

3 Segundo Rigdon(2016,  p.  380,  tradução nossa),  desenvolvedor é “um indivíduo que projeta  e
desenvolve software”.

4 Como descrito por  Marx([1867], 2013a)
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como  produto  de  desenvolvimento  capitalista  é  uma  tecnologia  convencional

(DAGNINO, 2010b). 

O  último  pressuposto,  decorrente  dos  quatro  primeiros,  é  que  a

produção de  software livre por uma empresa estatal seria uma contradição, a não

ser que houvesse uma mudança no processo de trabalho dessa empresa. A mera

existência de uma contradição não implica haver um problema a ser resolvido, uma

vez  que  “o  movimento  da  sociedade  capitalista  [está]  repleto  de  contradições”

(MARX [1867] 2013b, p. 130). O que torna significativa essa suposta contradição

para este estudo são suas consequências para a sociedade.

Essa aparente contradição conduz ao objetivo geral desta pesquisa o

qual é compreender como se deu o processo de construção de um software livre por

usuários  e  desenvolvedores  do  Serviço  Federal  de  Processamento  de  Dados  –

Serpro – no período de 2003 a 2018, respectivamente o início do programa Serpro

de Software Livre e o ano previsto para conclusão desta pesquisa.

Para alcançar o objetivo principal, pretende-se aqui levantar a relação

de  softwares produzidos pelo Serpro no período entre 2003 e 2018, identificar os

softwares livres a partir da relação dos  softwares produzidos, selecionar dentre os

softwares livres identificados anteriormente um para estudo de caso e finalmente

analisar a construção do  software escolhido sob a ótica da tecnologia social e da

Teoria Crítica da Tecnologia, a qual se constitui em um de seus eixos teóricos.

Com base  nos  pressupostos  mencionados,  os  objetivos  específicos

desta pesquisa são:

a) Comparar  as  características  de  empreendimentos  de  economia

solidária com comunidades de software livre;

b) Comparar as características de software livre com tecnologia social;

c) Verificar se o desenvolvimento de um software livre pelo Serpro se

orienta pelo modo de produção capitalista;

d) Verificar  se  um  software livre  desenvolvido  pelo  Serpro  possui

características de tecnologia convencional;

e) Verificar se houve mudança no processo de trabalho do Serpro ao

produzir um software livre.

A  justificativa  geral  para  empreender  investigações  sobre  uso  e

produção  de  software encontra-se  no  contexto  descrito  por  Linsingen,  Bazzo  e
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Pereira (2003, p. 111), os quais afirmam que “vivemos em sociedades onde, como

começou a entrever Mumford5 e afirma Echeverría6, os principais fluxos já não são

de energia, e sim de informação”. Em uma analogia com o tipo específico da energia

elétrica,  que  fluindo  por  fios  de  cobre  é  capaz  de  iluminar  cidades  ao  aquecer

filamentos de lâmpadas,  a  informação fluindo pela sociedade pode iluminá-la  no

sentido de trazer-lhe esclarecimento7, que podemos entender como uma aquisição

de conhecimento suficiente para posicionar-se de forma crítica perante a realidade

ao seu redor. E nessa posição crítica, munida de domínio científico e tecnológico,

uma sociedade pode trilhar um caminho de desenvolvimento social  e econômico

com  autonomia  em  relação  a  outra,  que  privilegie  relações  de  colaboração  e

cooperação em detrimento de relações de dependência e subserviência (BONILLA,

2014). 

Silveira (2015, p.  57),  afirma que “o poder econômico na sociedade

informacional está cada vez mais concentrado em países capazes de desenvolver

softwares e  tecnologias  de  armazenamento,  processamento  e  distribuição  de

informações”.  Essa  afirmação  pode  sugerir  que  o  poder  econômico  seria  uma

consequência  da  capacidade  de  produzir  tecnologias  de  informação,  mas  na

verdade  o  que  ocorre  é  o  contrário.  Justamente  pelo  fato  de  deterem  poder

econômico suficiente é que um grupo de países foi  capaz de desenvolver essas

tecnologias. 

Pois, num mundo cada vez mais globalizado, o fato mesmo de as ciências
naturais  falarem uma única  língua  universal  e  operarem sob  uma  única
metodologia  ajudou  paradoxalmente  a  concentrá-las  nos  relativamente
poucos centros com recursos adequados para seu desenvolvimento, isto é,
nuns poucos Estados ricos altamente desenvolvidos, e acima de tudo nos
EUA. Os cérebros do mundo, que na Era das Catástrofes fugiram da Europa
por motivos políticos, desde 1945 foram drenados dos países pobres para
os ricos por motivos sobretudo econômicos. (HOBSBAWM, 1995, p. 402)

O computador eletrônico foi desenvolvido durante a Segunda Guerra

Mundial, no Reino Unido e nos Estados Unidos, grandes potências econômicas e

militares, com o propósito de auxiliar, respectivamente, na decifração de códigos de

guerra e no cálculo da trajetória de projéteis (FONSECA FILHO, 2007). Mais tarde,

durante as três últimas décadas do século XX, conforme relata Castells (2005), os

5 Lewis Mumford (1895-1990) foi um historiador estadunidense, escritor, crítico literário e professor.
6 Javier Echeverria Ezponda (1948) é um filósofo, ensaísta e catedrático espanhol.
7 A informação também pode trazer obscurecimento. Um exemplo disso são as notícias falsas – as 

fake news – propagadas velozmente por redes sociais digitais
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Estados Unidos,  motivados novamente pela guerra – ou mais precisamente pela

possibilidade de uma guerra nuclear – criaram e desenvolveram a Internet, a rede de

computadores que hoje conecta todo o mundo em uma imensa aldeia global digital.

Esse protagonismo no desenvolvimento das tecnologias da informação faz com que

não seja surpresa que Reino Unido e Estados Unidos figurem entre os 10 primeiros

colocados em 2016 na lista de países com capacidade de usar as tecnologias da

informação para aumentar  sua competitividade e estado de bem-estar  (BALLER,

DUTTA e LAVIN, 2016). 

O Brasil figura em 72º lugar no ranking  Networked Readiness Index

2016 – NRI 2016. A posição nesse ranking não corresponde à posição do país no

levantamento que considera os valores movimentados no mercado de TI brasileiro,

realizado pela Associação Brasileira das Empresas de Software – ABES. Com isso

se quer dizer apenas que olhar para a produção de software no Brasil não revela a

capacidade  do  país  de  usar  as  tecnologias  da  informação  para  aumentar  sua

competitividade e o estado de bem-estar de seus habitantes.

Segundo a ABES, o investimento no mercado mundial de tecnologia da

informação (TI)  totalizou US$ 2,2  trilhões em 2015 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA

DAS EMPRESAS DE SOFTWARE, 2016,  p.  6).  A participação do Brasil  sobre o

valor total é de 2,7% e sobre o valor da América Latina é de 45%. O país ocupa a

oitava  posição  no  ranking do  mercado  mundial  de  Software e  Serviços

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE, 2016,  p.  8) e a

primeira  entre  os  países  latino-americanos.  Dos  US$  60  bilhões  que  o  Brasil

movimentou em TI, 20,56% constituem-se em produção de  software e 23,83% em

prestação  de  serviços,  que  também  pode  incluir  software como  serviço

(ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DAS  EMPRESAS  DE  SOFTWARE,  2016,  p.  8).

Embora a razão entre produção de software e prestação de serviços seja próxima de

1, há uma característica que as diferencia profundamente no relatório da ABES: o

local de desenvolvimento. Enquanto 85,4% dos serviços de TI prestados no Brasil

são desenvolvidos em território nacional (com infraestrutura local), apenas 21,7% do

software comercializado  no  país  é  desenvolvido  dentro  dele.  Uma  parte  dessa

produção de software nacional é feita por empresas estatais ou públicas.

O estudo das consequências das ações de uma empresa pública, no

caso o Serpro, no desenvolvimento social e econômico nacional encontra referência
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no trabalho de Silva (2015, p. 20), que afirma que “as ações das organizações civis,

públicas e privadas para a sobrevivência no sistema econômico é (SIC)  um dos

comportamentos sociais na construção da sustentabilidade”.

Esta  dissertação  está  aderente  à  linha  de  pesquisa  Tecnologia  e

Trabalho do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade – PPGTE –

por se relacionar com algumas das temáticas investigadas por ela, especificamente

a temática “história da técnica e da tecnologia”, ao abordar um capítulo particular da

história das técnicas e tecnologias de desenvolvimento de  software no Brasil, e a

temática “produção  e  apropriação  do  conhecimento  pelo  trabalhador”,  pela

característica  intrínseca  ao  software livre  de  possibilitar  a  apropriação  do

conhecimento sobre o funcionamento de um produto tecnológico.

Segundo Prodanov e  Freitas  (2013,  p.  80),  “o  produto  da pesquisa

científica deve contribuir para o avanço do conhecimento humano”. Esse avanço não

deve ser compreendido como uma caminhada por uma estrada linear, mas como

uma agregação de valor. Para verificar se este projeto de pesquisa contribuiria para

o conhecimento sobre produção de software livre por empresas públicas ou estatais

sob uma perspectiva do  software livre  como tecnologia social,  foi  realizada uma

pesquisa bibliográfica em bases nacionais e internacionais de periódicos e artigos

científicos. O período delimitado para a busca foram os cinco anos anteriores ao

início  do curso de mestrado,  com o propósito  de encontrar  o  estado da arte  de

publicações de trabalhos científicos sobre o tema. Supondo, a partir da referência

dos cursos do PPGTE, que uma dissertação de mestrado é produzida idealmente

em 2 anos e uma tese de doutorado em 4 anos, ao se buscar trabalhos científicos

publicados nos cinco anos anteriores ao início do curso, se teria como resultados

pesquisas iniciadas ao longo de quase uma década.

As bases nacionais utilizadas foram: 

 O  Portal  brasileiro  de  publicações  científicas  em  acesso  aberto

(Oasisbr),  mantido  pelo  Instituto  Brasileiro  de  Informação  em

Ciência  e  Tecnologia  –  IBICT, que  reúne  quase  mil  publicações

científicas  em  acesso  aberto  de  bibliotecas  digitais  de  teses  e

dissertações  de  instituições  de  pesquisa  brasileiras  e  do

Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal – RCAAP;

 O  Catálogo  de  Teses  &  Dissertações  da  Coordenação  para
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Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior – CAPES, órgão

do Ministério da Educação;

 O  Portal  de  Informação  em  Acesso  Aberto  (PIAA),  que  é  o

repositório da produção acadêmica da UTFPR. 

Pelo fato do Oasisbr também incluir as bases da CAPES e do PIAA,

seria  redundante  realizar  buscas  nelas,  mas  isso  foi  feito  para  comparação  de

resultados.

As bases internacionais utilizadas foram:

 Scopus8, que provê acesso a quase 20 mil títulos de mais de 5 mil

editoras  internacionais,  incluindo  a  cobertura  de  16.500  revistas

revisadas por pares;

 Web of Science9, que reúne seis coleções de índices de periódicos

e livros e hospeda índices de citação da China, Coreia do Sul e

Rússia, além do SciELO Citation Index, que cobre Brasil, Espanha,

Portugal, Caribe, África do Sul e mais 12 países da América Latina.

Os termos de busca nessas bases foram as palavras-chave definidas

para esta pesquisa, que envolvem o problema abordado e seus pressupostos, os

quais  foram  anteriormente  apresentados.  As  palavras-chave  definidas  foram

procuradas  não  somente  nos  campos  de  palavras-chave  dos  trabalhos,  mas

também nos títulos e nos resumos.

Inicialmente foi realizada uma pesquisa nas bases nacionais (Tabela 1)

pelas palavras-chave “software livre” e “free software” e nas bases internacionais por

“free software” (Tabela 2). Essas buscas tiveram como objetivo apenas obter uma

referência quantitativa para a produção de trabalhos sobre software livre em geral –

ou seja, um parâmetro de comparação com a produção de software livre relacionado

com outros assuntos.

Tabela 1 – Publicações sobre “free software” e “software livre” em bases nacionais de 2012 a 2017

Palavras-chave PIAA CAPES Oasisbr

Software Livre 93 455 804

Free Software 30 329 615

8 A SciVerse Scopus é mantida pela Elsevier, uma das principais editoras de periódicos científicos
internacionais.

9 Web  of  Science  é  mantida  pela  Clarivate  Analytics,  sucessora  da  divisão  de  Propriedade
Intelectual e Ciência da Thomson Reuters.
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Fonte: autoria própria (2018)

Tabela 2 – Publicações sobre “free software” em bases internacionais de 2012 a 2017

Palavras-chave Scopus Web of Science

Free Software 1353 1334

Fonte: autoria própria (2018)

Em  seguida,  foi  realizada  uma  pesquisa  com combinação  de  duas

palavras-chave.  Foram  pesquisadas  as  combinações  de  “software livre”  com

“empresa estatal10”, “software livre” com “empresa pública11” e “software livre” com

“tecnologia social” e suas respectivas traduções12 nas bases nacionais e apenas das

traduções  nas  bases  internacionais.  Foi  possível  verificar  nas  bases  nacionais

(Tabela  3)  a  existência  de  trabalhos  com  todas  as  combinações.  Nas  bases

internacionais  (Tabela  4),  entretanto,  não  foram encontrados  trabalhos.  Ou  seja,

enquanto há indícios de uma produção científica  nacional  sobre  software livre  e

empresa pública ou estatal e uma produção sobre software livre e tecnologia social,

os resultados sugerem uma ausência de tais produções fora do país. Essa suposta

ausência é um fato cujo motivo não será explorado neste trabalho porque foge do

escopo da pesquisa. 

Tabela 3 – Publicações com duas palavras-chave em bases nacionais de 2012 a 2017

Palavras-chave PIAA CAPES Oasisbr

Software Livre + Empresa Pública 0 148 7

Software Livre + Empresa Estatal 0 70 0

Software Livre + Tecnologia Social 2 215 172

Free Software + State-owned Enterprise 0 11 0

Free Software + Social Technology 1 137 1

Fonte: autoria própria (2018)

10 Empresa estatal é definida pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (2015)
como uma pessoa jurídica de direito privado, organizada, geralmente, sob a forma de sociedade
de capital por ações e de empresas públicas.

11 Empresa  pública  é  definida  pelo  artigo  3º  da  lei  13.303/2016  como  a  entidade  dotada  de
personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio,
cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos
Municípios.

12 Empresa estatal foi traduzida como  state-owned enterprise – SOE –  com base na definição da
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (2015, p. 14), a qual define SOE
como qualquer entidade corporativa reconhecida pela legislação nacional como uma empresa, e
na qual o estado exerce a propriedade.
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Tabela 4 – Publicações com duas palavras-chave em bases internacionais de 2012 a 2017

Palavras-chave Scopus Web of Science

Free Software + State-owned enterprise 0 0

Free Software + Social Technology 0 0

Fonte: autoria própria (2018)

A  terceira  pesquisa  bibliográfica  buscou  pelas  combinações  de

“software livre” com “tecnologia social” e “empresa pública” ou “empresa estatal” e

suas respectivas traduções em inglês. Não foram encontrados resultados, conforme

mostra a Tabela 5.

Tabela 5 – Publicações com três palavras-chave em bases nacionais de 2012 a 2017

Palavras-chave PIAA CAPES Oasisbr

Software Livre + Tecnologia Social + Empresa Pública 0 0 0

Software Livre + Tecnologia Social  + Empresa Estatal 0 0 0

Free Software + Social Technology + State-owned enterprise 0 0 0

Fonte: autoria própria (2018)

Os  resultados  da  pesquisa  bibliográfica  sugerem  uma  falta  de

tratamento para a relação entre software livre, tecnologia social e empresa pública

ou estatal nas bases nacionais e internacionais consultadas. Assim, parece haver

uma oportunidade de contribuição para o conhecimento das dinâmicas envolvidas

na produção de software em empresas estatais de tecnologia da informação sob a

perspectiva da tecnologia social.

Com  relação  aos  procedimentos  metodológicos,  este  estudo  se

caracteriza  como  uma  pesquisa  exploratória  (GIL,  2008,  p.  27)  pois  pretende

“desenvolver,  esclarecer  e  modificar  conceitos  e  ideias”  sobre  o  processo  de

construção  de  um  software livre  por  uma  empresa  estatal  de  tecnologia  da

informação.

Gil  (2008,  p.  27)  afirma que  pesquisas  exploratórias  “habitualmente

envolvem  levantamento  bibliográfico  e  documental”.  Ele  também  afirma  que  “o

estudo de caso pode […] ser utilizado […] em pesquisas exploratórias [...]”  (GIL,

2008,  p.  58).  De acordo com as características do estudo de caso descritas por

Prodanov e Freitas (2013, p.  64),  as situações relevantes para sua aplicação de

acordo com Yin (2010, p. 29) e os limites de tempo e espaço para realização do

trabalho  de  coleta  e  análise  de  dados,  essa  metodologia  se  apresenta  como
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adequada  para  o  alcance  dos  objetivos  da  pesquisa,  considerando  que  seja

realizada  em  conjunto  com  o  levantamento  documental.  O  detalhamento  da

metodologia aplicada nesta pesquisa é feito no capítulo 3. 

O marco teórico orientador da visão crítica desta pesquisa encontra-se

na  análise  de  Andrew  Feenberg  sobre  a  relação  entre  tecnologia  e  sociedade,

denominada por ele de teoria crítica da tecnologia, a qual:

[…]  reconhece  as  consequências  catastróficas  do  desenvolvimento
tecnológico ressaltadas pelo substantivismo, mas ainda vê uma promessa
de maior liberdade na tecnologia. O problema não está na tecnologia como
tal, senão no nosso fracasso até agora em inventar instituições apropriadas
para  exercer  o  controle  humano  da  tecnologia.  Poderíamos  adequar  a
tecnologia,  todavia,  submetendo-a  a  um  processo  mais  democrático  no
design e no desenvolvimento. (FEENBERG, 2013, p. 61)

Yin  (2010,  p.  23)  afirma que “o caminho [para um estudo de caso]

começa  com  uma  revisão  minuciosa  da  literatura”.  Por  isso,  foi  realizada  uma

revisão da literatura relevante para a pesquisa de modo a construir um referencial

teórico, o qual é apresentado no capítulo 2. As leituras realizadas para a construção

do referencial teórico estão listadas na Tabela 6. Essas leituras constituíram a base

para a análise dos resultados da pesquisa. As obras listadas foram selecionadas a

partir de referências do curso de graduação de Ciência da Computação realizado

por este autor, a partir de um estudo que gerou um artigo aceito e publicado na V

Conferência Sul Americana em Ciência e Tecnologia Aplicada ao Governo Eletrônico

– CONeGOV (LISBOA e MOTA, 2009), por referências das disciplinas cursadas no

Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade – PPGTE, por referências

estudadas  no  grupo  de  pesquisa  Ciências  Humanas,  Tecnologia  e  Sociedade  –

CHTS e finalmente por indicações de leitura da banca de qualificação do mestrado

em Tecnologia e Sociedade.

Logo  após  a  apresentação  desse  quadro  teórico,  são  destacados

alguns  autores  e  suas  contribuições,  as  quais  são  recuperadas  ao  longo  dos

capítulos de fundamentação teórica e de análise dos resultados.
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Tabela 6 – Quadro teórico – visão geral do estudo

Temas Tópicos Fontes/Referências Título

Capitalismo Modo de
produção

Marx ([1867], 2013) O Capital. Livro I.

Ciência,
Tecnologia e
Sociedade

Sociedade Linsingen, Bazzo e
Pereira (2003)

O que é sociedade?

Silva (2015) Proposição metodológica interativa da "tecnologia
social" como alternativa pró-sustentabilidade

Silveira (2015) Dez  teses  sobre  software  livre  no  Brasil  pós-
Snowden

Economia
Solidária

Conceitos Coraggio (2011) Economía social y solidaria: El trabajo antes que
el capital.

Coraggio (2013) La economía social y solidaria, y el papel de la
economía popular en la estructura económica

Gaiger (2013) A  economia  solidária  e  a  revitalização  do
paradigma cooperativo

Singer (2002) Introdução à Economia Solidária

Singer (2004) Desenvolvimento  capitalista  e  desenvolvimento
solidário

Conjuntura
econômica

Singer (2013) La economía solidaria en Brasil

Gaiger et al (2014) A economia solidária  no Brasil:  uma análise  de
dados nacionais

Relação com
o Estado

Coraggio (2013) La economía social y solidaria, y el papel de la
economía popular en la estructura económica

Coraggio (2015) Propuesta pionera: El potencial de un Ministerio
de Economia Popular

Relação com
Software

Livre

Mance (2000a) Economia  solidária:  relato  de  experiências  no
Paraná

Mance (2000b) Economia Solidária: um novo paradigma?

Singer (2004) Desenvolvimento  capitalista  e  desenvolvimento
solidário

Stallman e Mance
(2012)

Declaração Pessoal de Richard
Stallman e Euclides Mance

Dialética Fundamentos Konder (2008) O que é dialética

Estado Empresa
estatal

Abranches (1979) Questão da empresa estatal: economia, política e
interesse público

Brasil (2016) Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016

Pinto Júnior (2009) O Estado como acionista controlador

Vieira (2004) A empresa estatal e a dualidade público/privado:
o caso do Banco do Brasil

Governo
eletrônico

Brasil (2018) Histórico

(Continua)
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Temas Tópicos Fontes/Referências Título

Estado Intervenção estatal Oszlak (1994) Estado  y  Sociedad:  Las  Nuevas
Fronteras

Oszlak e O’Donnell
(1981)

Estado  y  políticas  estatales  en
América Latina: hacia una estrategia
de investigación

Mercado de compras Ribeiro e Júnior (2014) Mensurando o mercado de compras
governamentais brasileiro

Relação com
Software Livre

Birkinbine (2016) Free  Software  as  Public  Service  in
Brazil:  An  Assessment  of  Activism,
Policy, and Technology

Komosinski (2014) A relação  do  software  livre  com os
sistemas estruturadores do Serpro

Machado, Hernandez,
Kuhn, Camara e Pastore

(2010)

Uso  de  Software  Livre  no  Governo
Federal: Investigando o Estágio Atual
e  definindo  (novos)  Parâmetros  de
Acompanhamento

Miranda, Vieira e Carelli
(2008)

O uso de Software Livre no Serviço
Federal de Processamento de Dados
(Serpro)

Oram (2016) Open Source in Brazil

Pacitti (2006) Paradigmas do software aberto

Patriarca (2016) O Software Livre e de Código Aberto
na Administração Pública – Dos mitos
às questões de natureza legal, ética e
de optimizações de recursos públicos

Silva (2014) Estudo de caso do Projeto Expresso:
a  implantação  de  políticas  públicas
voltadas ao software livre

Silveira (2006) Propriedade  intelectual,  monopólios
do conhecimento e software livre

Tiboni (2014) Software  livre  como  política  de
governo

Filosofia da
Tecnologia

Teoria Crítica da
Tecnologia

Feenberg (2013) O que é a Filosofia da Tecnologia?

Metodologia
de Pesquisa

Conceitos e
procedimentos

Gil (2008) Métodos  e  técnicas  de  pesquisa
social

Marconi e Lakatos (2003) Fundamentos  de  metodologia
científica

Martins (2008) Estudo de caso: uma reflexão sobre a
aplicabilidade em pesquisas no Brasil

Prodanov e Freitas
(2013)

Metodologia  do  trabalho  científico:
métodos e técnicas de pesquisa e do
trabalho acadêmico

Yin (2010) Estudo  de  caso:  planejamento  e
métodos

(Continua)
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Temas Tópicos Fontes/Referências Título

Socialismo Socialismo
Utópico

Marx e Engels ([1848], 2014) Manifesto do Partido Comunista

Software Conceitos Brooks (2009) O  mítico  homem-mês:  ensaios
sobre engenharia de software

Pressman e Maxim (2016) Engenharia  de  software:  uma
abordagem profissional

Sommerville (2011) Engenharia de Software

Produção no
Brasil

Associação Brasileira das
Empresas de Software (2011)

Mercado  Brasileiro  de  Software:
panorama e tendências, 2011

Associação Brasileira das
Empresas de Software (2016)

Mercado  Brasileiro  de  Software:
panorama e tendências, 2016

Schmitt (2015) Por que o governo brasileiro não dá
preferência ao software nacional?

Software Livre Bonilla (2014), Software  Livre  e  Educação:  uma
relação em construção

 Caminati (2013) Terra  incognita:  liberdade,
espoliação:  o  software  livre  entre
técnicas  de  apropriação  e
estratégias de liberdade

Falcão, Lemos e Júnior (2007) Direito  do  Software  Livre  e  a
Administração Pública

Felisbino (2013) A  influência  do  Desenvolvimento
Colaborativo de Software na Cultura
Digital

Fogel (2017) Producing  Open  Source  Software:
How  to  Run  a  Successful  Free
Software Project

Free Software Foundation
(2001)

O que é o software livre?

Milano (2016) A  construção  social  do  mercado
colaborativo  de  software  livre
durante  o  Governo  Lula:  agentes,
estratégias e discursos

Oliveira et al (2012) Software  livre  como  estratégia  de
inclusão digital: O caso da UFRB

Pacitti (2006) Paradigmas do software aberto

Silveira (2015) Dez  teses  sobre  software  livre  no
Brasil pós-Snowden

Torres (2013) A tecnoutopia do software livre: uma
história do projeto técnico e político
do GNU

Taurion (2004) Software  livre:  potencialidades  e
modelos de negócio

(Continua)
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Temas Tópicos Fontes/Referências Título

Tecnologia
Social

Conceito Dagnino (2010) Tecnologia  social:  ferramenta  para
construir outra sociedade

Dagnino (2014) Tecnologia  social:  contribuições
conceituais e metodológicas

Relação com o
Estado

Fundação Banco do Brasil
(2018)

Banco de Tecnologias Sociais

Relação com
Software Livre

Triana (2014) Tecnologias  sociais  na  era  da
informação

Fonte: baseado em Yin (2010, p. 109) 

Como fundamentos teóricos da produção de software serão utilizados

Brooks (2009), Pressman e Maxim (2016) e Sommerville (2011), os quais contribuem

com  o  conceito  de  software e  com  as  peculiaridades  de  sua  produção.  Sobre

software livre,  serão  utilizadas  as  referências  conceituais  encontradas  em Fogel

(2017), o qual aborda a infraestrutura social, política e técnica de comunidades de

software  livre,  Pacitti  (2006),  o qual aborda aspectos históricos e estratégicos do

software livre, e Taurion (2004), o qual complementa as abordagens citadas com

aspectos econômicos e empresariais. 

A base de referências sobre economia solidária consistirá nos trabalhos

de Singer (2002, 2004, 2013), Coraggio (2011, 2013, 2015) e Gaiger (2013, 2014,

2017), os quais contribuem para o entendimento desse conceito na América Latina.

Para  tecnologia  social  será  utilizada  essencialmente  a  obra  de  Dagnino  (2010,

2014), o qual apresenta um marco analítico-conceitual abrangente sobre esse termo.

O embasamento teórico sobre métodos e técnicas de pesquisa utilizará

as contribuições de Gil (2008), Marconi e Lakatos (2003), Martins (2008), Prodanov

e Freitas (2013) e Yin (2010).

Esta  dissertação  é  constituída  por  6  capítulos:  o  primeiro  é  esta

introdução,  com  o  problema  e  a  pergunta  da  pesquisa;  o  segundo  é  a

fundamentação teórica,  com a revisão  dos conceitos  de  software livre,  empresa

pública  ou  estatal,  economia  solidária  e  tecnologia  social;  o  terceiro  é  o

detalhamento da metodologia da pesquisa,  com a definição dos instrumentos de

coleta de dados e a descrição da análise; o quarto trará os resultados alcançados

com a pesquisa documental e o estudo de caso; finalmente o quinto capítulo conterá

as considerações finais do trabalho. Após este, seguirão os apêndices e anexos.
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS E ALINHAMENTO DE CONCEITOS

Neste  capítulo  será  feito  um alinhamento  teórico  entre  as  palavras-

chave desta pesquisa: economia solidária, empresa estatal ou pública, software livre

e tecnologia social. 

Inicialmente  serão  apresentados  os  conceitos  de  software livre  e

empresa pública, para em seguida se passar à abordagem da relação entre uso e

produção de  software pelo governo federal brasileiro, com um breve detalhamento

do papel das empresas estatais. 

Em seguida, após a apresentação dos conceitos de economia solidária

e  tecnologia  social,  serão  abordadas  as  relações  entre  software livre,  economia

solidária e tecnologia social. 

O capítulo será concluído com o alinhamento entre todos os conceitos,

representado por uma intersecção de conjuntos de obras da literatura selecionadas

a partir de uma revisão bibliográfica.

2.1 O CONCEITO DE SOFTWARE LIVRE

Falcão, Lemos e Júnior (2007, p. 7) afirmam que, para definir se um

software é livre ou não, é necessário observar se sua licença de uso contempla as

quatro liberdades fundamentais da GNU GPL (GNU  General  Public License),  um

contrato  jurídico  criado  para  garantir  que  o  código  fonte  do  sistema  GNU/Linux

permanecesse aberto. 

A  Free  Software  Foundation (2001)  lista  as  declarações  dessas

liberdades em sua definição de  software livre.  A liberdade 0 (zero) afirma que o

usuário  é  livre  para  executar13 um  software livre  como  desejar  e  para  qualquer

propósito.  A liberdade  1  afirma  que  um  usuário  é  livre  para  estudar  como  um

software livre funciona e para adaptá-lo às suas necessidades. Mas para estudar 14

um software e poder modificá-lo, é necessário ter acesso ao código-fonte – por isso

13 Executar um software significa ordenar ao processador do computador que execute as instruções
contidas no  software.  A forma desse ordenamento depende da interface entre  o humano e o
computador. A execução pode ser por meio da digitação de uma ou mais palavras em um teclado
ou pelo pressionamento de um botão.

14 O estudo de um software envolve, além da leitura das instruções contidas nele, a compreensão 
dos objetivos das instruções e a análise da forma como as instruções alcançam seus objetivos. 
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o software livre deve ser um software de código aberto. A liberdade 2 afirma que o

usuário é livre para redistribuir15 cópias de um  software livre com o propósito de

ajudar  o  próximo  –  uma  motivação  solidária.  A  liberdade  3  combina  as  duas

liberdades  anteriores,  ao  afirma  que  o  usuário  é  livre  para  redistribuir  cópias

modificadas de um software livre.

Desta  forma,  se  poderia  definir  que  um  software não  é  livre  se

estiverem ausentes  uma dessas  quatro  liberdades.  Silveira  (2006)  afirma que  o

software proprietário tem um modelo de desenvolvimento e uso claramente oposto

aos  objetivos  e  métodos  do  software livre.  Segundo  ele,  o  software proprietário

apresenta como características fundamentais a base “no código-fonte fechado e no

desenvolvimento não-compartilhado” (SILVEIRA, 2006, p. 292).

O termo software proprietário pode ser compreendido como um tipo de

denominação  que  procura  ressaltar  uma  característica  viciosa,  neste  caso  a

dependência de uma única empresa para corrigir, atualizar e melhorar um software.

Ele é chamado de proprietário porque apenas uma empresa tem propriedade sobre

seu código-fonte.

Entretanto,  há  um  tipo  de  produção  de  software que  atende

parcialmente às liberdades do  software livre,  mas não é  software livre.  Este é o

chamado  software de código aberto. Anteriormente foi mencionado na liberdade 1

que o  software livre precisa ser um  software de código aberto.  Falcão, Lemos e

Júnior (2007), entretanto, alertam que nem todo software de código aberto é um

software livre.  Segundo  eles,  um  software  é  livre  somente  se   “além do  código

aberto, garantir através de uma licença as quatro liberdades fundamentais: executar,

estudar, redistribuir  e  aperfeiçoar”  (FALCÃO, LEMOS e JÚNIOR, 2007,  p.  83).  A

partir  dessa  definição,  tem-se  uma  outra  visão  do  software livre,  como  um

subconjunto do software de código aberto.

[…] o software livre nasce como oposição ao software proprietário, ou seja,
programas de computador com código-fonte fechado, registrado por uma
única empresa, que cobra o direito de propriedade intelectual. (GUESSER,
2011, p. 40)

Se o  elemento  de  oposição  é  a  abertura  do  código  fonte,  pode-se

assumir a partir do que foi exposto até aqui, que software proprietário e software de

15 Redistribuir uma cópia de um software significa fazer uma cópia e entregá-la para alguém, ou 
deixá-la em algum local que permita que outras pessoas a copiem.
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código aberto são dois conjuntos de  software completamente opostos. O  software

livre também é um  software de código aberto, mas nem todo  software de código

aberto  é  software livre.  Dessa  forma,  o  conjunto  dos  softwares livres  é  um

subconjunto  dos  softwares de  código  aberto.  Essa  relação  é  representada  pela

Figura 1. 

Figura 1 – Modelo de tipos de software

A quantidade de publicações com ocorrências dos termos relativos a

cada  um dos  conceitos  de  software reforça  a  ideia  do  software livre  como  um

subconjunto  do  código  aberto.  Durante  a  pesquisa  bibliográfica,  foi  possível

constatar uma ocorrência maior de itens com o termo “open source” (código aberto)

do que “free software” (software livre) nos resultados de buscas em todas as bases

consultadas (Tabela 7).

Tabela 7 – Publicações em bases nacionais e internacionais entre 2012 e 2017

Palavras-chave PIAA CAPES Oasisbr Scopus Web of Science

Free Software 30 329 615 1353 1334

Open Source 68 534 1608 33526 23540

Fonte: autoria própria (2018)

Na  relação  entre  software de  código  aberto  e  o  software livre,  a

característica comum entre ambos sobre a qual há consenso entre todos os autores

mencionados aqui que abordam esses conceitos é o código aberto. Para o software

livre,  entretanto,  apenas  ter  o  código  aberto  não  é  suficiente.  A Free  Software

Foundation enfatiza muito a questão da licença do software. Softwares que tem uma

Fonte: autoria própria (2018)
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parte de seu código aberto e outra não, em uma licença que restringe a liberdade

total de modificação e redistribuição não são considerados satisfatórios para a Free

Software Foundation do ponto de vista da liberdade que oferecem ao usuário.

Em suma,  a  cultura  do software livre,  diferentemente do que ocorre  em
relação  aos  softwares  proprietários,  está  fundamentada  em  práticas  e
valores que, ao mesmo tempo em que se diferenciam claramente daqueles
que caracterizam os softwares protegidos por copyright, permitem também
articulações com a lógica que orienta  esses últimos,  como é o  caso do
Software de Código Aberto. Sua distinção em relação aos “softwares livres”,
tal como entendidos por Stallman e o MSL, assim, diz respeito muito mais a
questões  ideológicas  do  que  a  diferenças  técnicas,  uma  vez  que
compartilham as mesmas raízes históricas e sociais e um mesmo conjunto
de valores fundamentais centrados na ideia de liberdade. (LIMA, 2013, p.
75-76)

Felisbino (2013, p.  72) afirma que todos os projetos e iniciativas de

software livre  “sofreram  influência  ou  surgiram  a  partir  dos  ideais  do

desenvolvimento colaborativo e da produção coletiva”. Isso não implica, entretanto,

que todos os softwares livres sejam produzidos de forma coletiva. Pelo conceito de

software livre  da  Free Software Foundation,  utilizado neste trabalho,  a  produção

coletiva não é condição necessária para que um software seja livre. Mas quando ele

é produzido de forma coletiva, temos uma comunidade de software livre.

Na  verdade,  o  termo  “comunidade  de  software livre”  pode  ter  dois

significados, de acordo com o contexto. O primeiro é de o conjunto de todas as

comunidades que mantém projetos de software livre, o que torna essa significância

um sinônimo para movimento de software livre. O segundo significado é o de uma

comunidade específica de um projeto.

O projeto de  software livre, ou mais precisamente, o código-fonte de

um  software livre  em suas  várias  versões,  é  o  que  reúne  uma  comunidade  de

software livre. Uma comunidade de software livre pode ser compreendida como um

empreendimento coletivo para construir e manter um  software. Essa característica

torna a comunidade de  software livre próxima dos empreendimentos de economia

solidária, cujo conceito será abordado mais adiante. 

Fogel (2017) apresenta um modelo geral de comunidade para projetos

de software livre e aberto. Esse modelo contempla uma infraestrutura técnica para a

comunicação  entre  os  membros  e  para  a  produção  e  manutenção  do  software

(FOGEL,  2017,  p.  37-73)  e  uma  infraestrutura  social  e  política  para  nortear  as

decisões  sobre  as  atividades  (FOGEL,  2017,  p.  73-82).  A  importância  da
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comunicação  entre  os  membros  é  enfatizada  por  uma  série  de  recomendações

sobre o tom a ser adotado nas discussões (FOGEL, p. 26-32), o que indica que o

diálogo é um ponto crítico para uma comunidade de software livre. A Figura 2 ilustra

a estrutura geral de uma comunidade de  software livre. Esse modelo, entretanto,

não  implica  uma  afirmação  de  que  haja  uma  homogeneidade  entre  as  várias

comunidades de software livre.

Figura 2 – Modelo de uma comunidade de software livre

Analisando  o  Movimento  do  Software  Livre  como  um  todo  e  as  várias
comunidades existentes, apesar de todas estarem em torno de um objeto
comum que é o software livre, elas apresentam diferenças significativas. [...]

Existem vários pontos em que as comunidades se diferenciam, desde a
flexibilidade  com  que  tratam  o  trabalho,  até  a  estrutura  de  suas
organizações. (AGUADO, 2012, p. 58-59)

Fogel  (2017,  p.  74-80)  aborda  diferenças  entre  as  formas  de

organização de comunidades, destacando dois modelos de tomada de decisão, a de

Fonte: adaptado de Fogel (2017)
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ditadores benevolentes e a democracia baseada em consenso. Fogel (2017, p. 75)

afirma  que  os  projetos  tendem  a  se  mover  para  a  democracia  conforme

amadurecem. Tiboni (2014), por sua vez, destaca a anarquia nas comunidades:

A comunidade de software livre é semelhante (SIC)  um anárquico bazar,
onde não há hierarquia entre os participantes, e todos cooperam para que o
bazar seja atrativo aos compradores, ao mesmo tempo em que competem
pela atenção destes mesmos compradores. Na produção de software no
bazar os projetos são informalmente organizados em torno da proposta de
desenvolvimento  de  algum software  considerado  importante,  do  qual  os
interessados participam voluntariamente, porque tem interesses pessoais ou
comerciais noprojeto. O processo de liderança é por meritocracia, ou seja,
os  líderes  são  os  programadores  que  mais  se  destacam  no  projeto.
(TIBONI, 2014, p. 18)

Encerrada  a  abordagem  sobre  o  conceito  de  software livre,  no  próximo

capítulo  passa-se  para  a  abordagem  do  conceito  de  empresa  pública,  contexto

dentro do qual se propõe analisar o software livre neste trabalho.

2.2 O CONCEITO DE EMPRESA ESTATAL OU PÚBLICA

A empresa estatal está inserida no contexto de intervenção do Estado

na economia, seja pela compra ou pela produção de bens ou pela contratação ou

prestação de serviços. A intervenção do Estado, segundo Oszlak e O’Donnell (1981),

é  consequência  de um posicionamento  diante  de  demandas  e  necessidades da

sociedade, o qual se formaliza em uma política estatal ou pública. De acordo com

esses autores, o modo de intervenção do Estado no tratamento de questões de

interesse da sociedade é constituído por decisões de uma ou mais organizações

estatais. É por meio dessas organizações que o Estado se insere nos processos

sociais.  Entre  as  diversas  organizações  constituídas  pelo  Estado,  temos  as

empresas estatais, para as quais há uma definição em Vieira (2004):

A  referência  a  empresas  estatais  indica  empresas  com  o  controle
pertencente ao Estado, sem discriminar sua forma jurídica específica. No
Brasil,  temos  três  forma  jurídicas  de  empresas  estatais:  uma  de  direito
público – a autarquia – e duas de direito privado – a empresa pública e a
sociedade  de  economia  mista.  A primeira  forma  é  pouco  utilizada  para
atividades empresariais [...]. As empresas estatais, no Brasil, são entidades
da  administração  indireta,  também  chamada  de  descentralizada  [...].
(VIEIRA, 2004, p. 25)

Pinto Júnior (2009) complementa essa definição:



36

A companhia controlada pelo Estado atua como seu alter ego, equiparando-
se à empresa privada quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais,
trabalhistas  e  tributárias.  A regra  possui  índole  constitucional  e  visa  a
assegurar condições igualitárias de competição entre empresas estatais e
privadas que disputam o mesmo mercado. (PINTO JR, 2009, p. 227)

Embora equipare-se à empresa privada em direitos  e obrigações,  a

empresa estatal ou pública segue uma lógica diferente (PINTO JR, 2009). O Estado,

como  seu  acionista,  não  está  motivado  pelo  retorno  financeiro  como  os  entes

privados, mas por objetivos de interesse público.  Por isso a produção da empresa

estatal se caracteriza por investimentos que não buscam a maior rentabilidade ou

maximização dos lucros, mas sim a prestação de serviços públicos.

O governo pode  utilizar  as  empresas estatais  como instrumento  de

execução  de  políticas  econômicas.  Metas  governamentais,  tanto  as  de natureza

microeconômica  quanto  macroeconômica,  são  operacionalizadas  por  meio  de

empresas estatais. Elas podem participar de políticas de “redistribuição de renda ou

[…] colaborar com […] a estabilização do nível de preços ou emprego” (VIEIRA,

2004, p. 26-27).

Pinto Júnior (2009,  p.  18) contextualiza o cenário  de surgimento de

empresas estatais  em países “em desenvolvimento16 ou  economias de transição

com vocação capitalista”,  dentro dos quais o Brasil  está inserido.  Segundo esse

autor, nesses países a empresa estatal surge para preencher um espaço que não é

ocupado pelas empresas privadas. Esse espaço é o que demanda investimentos em

indústria de base e projetos de infraestrutura. Esse tipo de empreendimento não é

atraente para empresas privadas pelos riscos elevados e pela baixa taxa de retorno,

além de exigir uma grande mobilização de capitais (PINTO JR, 2009).

Segundo  Rodrigues  (2017,  p.  169-249),  com  o  aprofundamento  do

neoliberalismo no Brasil ocorreu um processo de desestatização, iniciado em 1979

no governo do general João Figueiredo (1979-1985), fortalecido no governo de José

Sarney (1985-1990) e acirrado no governo de Fernando Henrique Cardoso – FHC

(1995-2003). De acordo com Mecca (2014, p. 28), “nos anos posteriores a Collor

[1990-1992] elas [as privatizações] continuaram e se intensificaram, ganhando largo

alcance no governo de Fernando Henrique Cardoso, com a grande predominância

do capital estrangeiro”.

16 O Fundo Monetário Internacional – FMI – divide os países em dois grandes grupos: economias
avançadas  e  economias  emergentes  e  em  desenvolvimento  (INTERNATIONAL  MONETARY
FUND, 2009). O Brasil é classificado pelo FMI como uma economia em desenvolvimento.
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Com a posse de Luís Inácio Lula da Silva em 2003, o processo de

desestatização foi reduzido fortemente, mas não interrompido. Para Mecca (2014), o

início do governo de Lula marca o encerramento de um ciclo de quase 12 anos de

privatizações, durante os quais 165 empresas estatais passaram para o controle

acionário de capital privado. Mas a privatização é apenas uma forma de redução da

intervenção do Estado na economia.

Existem pelo menos quatro tipos de medidas para as quais normalmente se
apela  para  reduzir  o  alcance  da  intervenção  do  Estado  e,
consequentemente, papel na gestão da sociedade. Se trata da privatização,
desmonopolização,  desregulamentação  e  descentralização.  (OSZLAK,
1994, p. 58, tradução nossa)

Abranches  (1979,  p.  95),  afirma  que  a  “intervenção  do  Estado  em

atividades diretamente produtivas, em economias de caráter nitidamente capitalista

[, vem sendo] fonte de controvérsia constante, tanto no campo das ciências sociais

quanto no plano político-ideológico”. Teóricos do neoliberalismo, como Hayek ([1944]

2010, [1972] 1983) e Mises ([1979] 2009) questionam a intervenção do Estado em

atividades que interessam ao capital privado acusando-a de ser danosa à liberdade

econômica. Eles classificam esse tipo de intervenção de “intervencionismo”.

Quando  falamos  de  intervencionismo,  referimo-nos  ao  desejo  que
experimenta o governo de fazer  mais que impedir  assaltos e fraudes.  O
intervencionismo significa que o governo não somente fracassa em proteger
o  funcionamento  harmonioso  da  economia  de  mercado,  como  também
interfere  em  vários  fenômenos  de  mercado:  interfere  nos  preços,  nos
padrões salariais, nas taxas de juro e de lucro. (MISES [1979] 2009, p. 47)  

Bresser Pereira (1998, p. 117), ao final do governo de FHC, afirmava

que a delimitação do tamanho do Estado era um dos problemas a ser resolvido para

que  “este  pudesse  realizar  não  apenas  suas  tarefas  clássicas  de  garantia  da

propriedade  e  dos  contratos,  mas  também seu  papel  de  garantidor  dos  direitos

sociais e de promotor da competitividade do seu respectivo país”. 

Mais recentemente, Rodrigues (2017, p. 38-80) apresenta a tese de

que as empresas estatais brasileiras no período compreendido entre 1956 e 1998

serviram  tão  somente  como  um  apoio  interno  para  a  valorização  do  capital

internacional e assim seriam um instrumento transitório para o estabelecimento de

entidades econômicas de controle privado – e estrangeiro.

Apesar das críticas ao “aparelho estatal” e da tese de transitoriedade,

Vieira (2004) afirma que existe uma dificuldade de substituição da empresa estatal
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por  atores  privados.  Para  ele,  dificilmente  uma  empresa  privada  conseguiria

reproduzir o universo de relações de poder e o tipo de processo decisório que fazem

parte da burocracia estatal e de sua lógica de atuação.

Uma vez apresentados os conceitos de  software livre e de empresa

pública,  chega  o  momento  de  relacioná-los.  Para  se  chegar  nessa  relação,

inicialmente será feita uma contextualização do  software livre no governo federal,

uma vez que a empresa pública objeto desta pesquisa é uma empresa federal.

2.3 SOFTWARE LIVRE E EMPRESA PÚBLICA

A Constituição brasileira tem um artigo que relaciona o incentivo ao

mercado interno com a autonomia tecnológica:

Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado
de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-
estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei
federal. (BRASIL, 1988)

O pensamento de Pacitti (2006, p. 41) está alinhado com esse artigo

quando afirma que a dependência de software produzido fora do país “leva à ideia

[na  verdade temor]  nacionalista  de  [o  país]  ter  maior  dependência  externa”.  Ele

adverte  que  o  Estado  brasileiro  precisa  reduzir  sua  dependência  econômica  ou

tecnológica de outros países.

O  sujeito  oculto  na  frase  “será  incentivado”,  no  artigo  219  da

Constituição,  é  o  Estado.  Portanto,  a  carta  magna  do  país  lhe  confere

responsabilidade  pela  autonomia  tecnológica  –  que  é  um  estado  oposto  ao  de

dependência tecnológica.

Sérgio Amadeu, diretor-presidente do Instituto Nacional de Tecnologia

da  Informação  (ITI)  entre  2003  e  2005,  afirma  que  “o  modelo  proprietário  [de

software] é prejudicial ao Estado”:

No modelo  proprietário,  o  Estado  nunca  é dono do que  pagou.  O dono
sempre  será  a  empresa  que  detém  o  código-fonte  e  a  titularidade  do
licenciamento proprietário. Trata-se de um modelo ruim e caro para o setor
público.  Visando  confundir  para  continuar  sua  exploração  econômica,  o
monopólio de software proprietário quer confundir os gestores públicos ao
afirmar  que  no  modelo  proprietário  está  se  pagando  pelo  suporte.  Este
argumento é equivocado, pois do contrário os Ministérios não teriam que
contratar  as  empresas  de  informática  para  dar  suporte  as  soluções
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proprietárias que implantou. (SILVEIRA, 2006, p. 301)

Por outro lado, Leonardo Bucher, como diretor técnico da  Federação

Nacional das Empresas de Informática –  Fenainfo, critica o caráter ideológico do

software livre:

O governo do presidente Lula chegou com promessas de mudanças. Para
nós, elas começaram de forma preocupante. A questão do software livre,
apresentada como estratégica, mostrava-se fortemente ideologizada. Quis-
se fazer de um modelo de negócios uma questão fincada sobre premissas
românticas. (BUCHER, 2007, p. 99)

Essa posição não era um consenso do mercado brasileiro de software,

como mostra a declaração de John Forman, então presidente da Associação das

Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação do Rio de Janeiro – ASSESPRO-

RJ:

Somos defensores do software livre  como um esforço comunitário,  onde
todos  podem  usar  o  software  livremente  e  gratuitamente  desde  que
respeitem esta liberdade e retornem para a comunidade qualquer melhoria,
contribuindo para a manutenção e evolução deste software. Mas apesar de
existirem vários softwares disponíveis deste modo, nem sempre este arranjo
é viável no mundo corporativo.

De qualquer modo, o software livre tem influenciado a indústria de software
e  atualmente  pode  ser  considerado  como  um  modelo  alternativo  de
negócios [...]

O software livre poderia inclusive ser um caminho para melhor posicionar o
software  brasileiro  no  cenário  internacional.  O  governo  poderia  financiar
projetos  em  software  livre  e  reservar  recursos  para  os  serviços  de
treinamento e instalação necessários na implantação de qualquer software.
Na medida em que fosse testemunha da utilidade e eficácia do software
livre brasileiro utilizado em diferentes projetos de governo, poderia contribuir
para  aumentar  a  credibilidade  e  penetração  deste  mesmo  software  no
exterior. (FORMAN, 2007, p. 120)

Com relação à proposição de Forman (2007) do  software livre como

modelo alternativo de negócio, Taurion (2004, p. 134) afirma que existem condições

que favorecem a adoção de um modelo de negócio baseado em software livre por

empresas comerciais:

 Quando  não  há  retorno  de  investimento  para  a  manutenção  de

equipes de  desenvolvimento  e  manutenção de um  software e  o

preço se torna o fator mais importante de competição;

 Quando apenas uma parte de um software apresenta diferenciação

competitiva;
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 Quando  a  empresa  não  consegue  sozinha  acelerar  a

implementação de tecnologias;

 Quando  a  maior  parte  da  receita  de  um  software provém  de

serviços de suporte e infraestrutura e não de seu desenvolvimento

e evolução;

 Quando uma empresa de hardware precisa de software disponível

para seu equipamento.

Silva  (2014,  p.  25-37)  destaca  vários  marcos  legais  a  respeito  de

incentivo ao uso de software livre no governo federal a partir de 2003. Mas o fato é

que o uso de software livre pelo governo brasileiro não é obrigatório. Uma iniciativa a

respeito  da  imposição  da  obrigatoriedade  de  seu  uso  é  o  projeto  de  lei  PL

2269/199917, de autoria do então deputado federal Walter Pinheiro do Partido dos

Trabalhadores – PT, que até outubro de 2018 ainda encontrava-se em tramitação.

Caminati (2013, p. 265-267) relata uma parte dessa “procrastinação democrática”

que  “acaba  favorecendo  um  posicionamento  dúbio  que  evita  um  enfrentamento

explícito e a tomada de uma posição inequívoca” por parte do governo. 

Mas  uma  agremiação  partidária  em  particular  se  manifestou

publicamente contra a obrigatoriedade de uso de software livre. Em 2003, o então

Partido da Frente Liberal – PFL – hoje renomeado para Democratas – DEM – entrou

com uma ação direta de inconstitucionalidade18 no Supremo Tribunal Federal – STF

– contra a lei estadual 11871/2002 do Rio Grande do Sul, que obriga a administração

pública  daquele  estado  a  utilizar  preferencialmente  programas  de  computador

“abertos,  livres  de  restrições  proprietárias  quanto  a  sua  cessão,  alteração  e

distribuição”.  Em 2015 essa ação foi  julgada improcedente por unanimidade pelo

STF.

Machado, Hernandez, Kuhn, Camara e Pastore (2010) realizaram um

levantamento de migração de  softwares proprietários para equivalentes livres em

2010 por 69 órgãos governamentais. A pesquisa deles considerou 5 segmentos de

software:  sistemas  de  correio  eletrônico,  servidores  de  Internet,  sistemas  de

informação, desktops e suítes de escritório. 

Naquele  momento,  a  migração  de  sistemas  de  correio  eletrônico  e

17 http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=17879
18 http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?

numero=3059&classe=ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
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servidores de Internet encontrava-se em andamento por mais de 50% dos órgãos,

enquanto a migração de desktops e suítes de escritório não passavam dos 20%. Em

10%  dos  órgãos,  não  havia  sido  iniciada  a  migração  de  nenhum segmento  de

software. Machado, Hernandez, Kuhn, Camara e Pastore (2010, p. 751) sugerem

que  essa  discrepância  seja  resultado  de  uma  “amarração  (aprisionamento

complementar) no chamado front-end”. Com isso, eles querem dizer que, nos órgãos

pesquisados,  havia  uma  forte  dependência  dos  usuários  finais  em  relação  aos

softwares que  utilizavam,  uma  dependência  de  funcionalidades  específicas  dos

softwares instalados e  não funcionalidades que seriam encontradas também em

outros softwares.

Esse levantamento é mencionado no portal “Software Livre no governo

do Brasil”19 e é o único disponível. Não existe nesse portal nem há por parte dos

autores  citados  continuidade  do  acompanhamento  de  migração  de  software

proprietário  para  livre  nos  órgãos  de  governo.  Esse  portal,  que  registra  várias

informações sobre  software livre no governo brasileiro, menciona alguns casos de

uso de  software livre em órgãos federais20,  a  saber:  Comando da Aeronáutica –

COMAER, Companhia Nacional  de Abastecimento – CONAB,  Exército  Brasileiro,

Senado  Federal,  Universidade  Federal  do  Acre  e  Serpro.  O  portal

softwarelivre.gov.br,  entretanto,  carece  de  um  quadro  profundo,  detalhado  e

atualizado da utilização de software livre no governo federal. Embora haja menção a

um planejamento  de atualização do levantamento de uso no período de 2013 a

201421,  não  há  resultados  publicados,  então  não  foi  possível  verificar  se  houve

execução das ações planejadas. Uma possibilidade cogitada para a ausência dos

resultados  é  a  dificuldade  desse  tipo  de  estudo,  conforme  menciona  Patriarca

(2016):

Na realidade, este tipo de estudo tem merecido pouca atenção por parte dos
investigadores, isto porque o SL/CA [software livre/código aberto] exige uma
metodologia de validação do esquema de adopção única, completamente
distinta  do  modelo  proprietário  por  envolver  um  conjunto  de  factores
específicos  e  por  merecer  uma problematização  particular,  caso  a caso.
(PATRIARCA, 2016, p. 269)

Entretanto,  sem  constatar  se  as  ações  realmente  não  foram

executadas,  não é possível  afirmar que a dificuldade do estudo tenha sido uma

19 http://www.softwarelivre.gov.br/levantamento
20 http://www.softwarelivre.gov.br/casos-de-sucesso
21 http://www.softwarelivre.gov.br/planejamento-2013-2014
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causa para isso. O que há, de fato, é que na conclusão do levantamento realizado

em 2010, Machado, Hernandez. Kuhn, Camara e Pastore (2010) falam sobre uma

dificuldade percebida na adoção de software livre pelos órgãos do governo federal:

A falta de centralidade relacionada à estrutura de TIC do Governo Federal
fica evidente quando são verificadas diferentes estratégias de adoção de
Software  Livre  como,  mesmo  com  todo  esforço  realizado  por  parte  do
Governo,  a  completa  falta  de  planejamento  para  Software  Livre  em um
grande número de órgãos.(MACHADO, HERNANDEZ, KUHN, CAMARA e
PASTORE, 2010, p. 751)

Oram (2016, p. 6) afirma que os resultados para abertura de código

fonte apoiado por governos latino-americanos são decepcionantes. Por outro lado,

em relatório publicado em 2011, a Associação Brasileira das Empresas de Software

– ABES critica abertamente o  software livre e o governo brasileiro, acusando este

último de entregar  software de  graça a empresas estrangeiras concorrentes  das

empresas brasileiras:

Pela primeira vez o estudo traz uma análise da participação do software
livre no mercado nacional. Após uma década de apoio ostensivo de muitos
representantes da gestão pública no país, em especial do governo federal, e
bilhões de reais aplicados neste modelo, a participação do software livre no
mercado brasileiro em 2010 foi de apenas 2,95%, um montante equivalente
a US$ 560 milhões. O modelo de produção de código aberto em escala
setorial não produz inovação relevante sem apoio ou subsídio de recursos
públicos,  demanda  mais  mão-de-obra,  remunera  menos  toda  a  cadeia
produtiva,  não  é  auto-sustentável  e  seria  praticamente  inexistente  em
termos  de  PIB  sem  o  governo  como  seu  protagonista.  Outro  grande
desconforto setorial é o Portal do Software Público, com mais de 50% dos
downloads realizados por concorrentes internacionais, que doa tecnologia e
conhecimento  desenvolvidos  com  dinheiro  público,  prejudicando  os
interesses  da  balança  comercial  e  empresas  nacionais,  no  Brasil  e  no
exterior.  (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE,
2011, p. 5)

A ABES defende a “proteção da propriedade intelectual” e o “estímulo a

padrões competitivos de mercado” e deixa claro que sua visão sobre a produção

nacional de software é a de um “mercado com menor número de profissionais” – ou

seja,  um  mercado  com  poucos  empregos  (ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DAS

EMPRESAS  DE  SOFTWARE,  2011,  p.  5).  Enquanto  se  posiciona  contra  mais

demanda de mão-de-obra no setor de software, simultaneamente a ABES demanda

dos governantes o aproveitamento de “todo o potencial das tecnologias digitais [...]

para  alcançar  o  aumento  […]  dos  níveis  de  renda e  emprego  por  todo o  País”

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE, 2018, p. 6).
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Sobre o discurso da ABES contra o software livre, há pelo menos duas

questões a considerar. Uma questão é sobre a propriedade intelectual, criticada por

Valois (2003, p. 289), o qual afirma que a expansão desse mecanismo de proteção

beneficia “seus principais produtores: os países industrializados do hemisfério norte”,

onde, teoricamente, estão os concorrentes das empresas representadas pela ABES.

A segunda questão é sobre as empresas citadas pela ABES como “concorrentes

internacionais”.  Conforme se verifica na lista de associados da ABES22, alguns de

seus membros são filiais de empresas sediadas no hemisfério norte – empresas

internacionais. A associação é brasileira, mas nem todas as empresas associadas a

ela são empresas com direção e capital nacionais.

Schmitt  (2015),  então  como  presidente  do  conselho  da  ABES,

menciona  “software livre,  com  códigos  abertos”  e  “software nacional”,  como

categorias  distintas.  Essa  menção  ocorre  em  meio  a  uma  crítica  ao  uso  e  ao

incentivo do governo federal ao software livre. Nela, Schmitt (2015) acusa o Estado

brasileiro de discriminação e de tratamento privilegiado para poucas empresas.  

Fato é que, a respeito de  software livre, há um conflito de interesses

entre governo federal e empresas privadas. Conforme já visto na subseção sobre a

empresa pública, “as encomendas realizadas pelo setor público assumem papel de

destaque no que diz respeito à promoção de indústrias domésticas, sobretudo em

função da magnitude desse mercado” (RIBEIRO e JÚNIOR, 2014, p. 266). Com o

uso de  software livre,  o  governo deixa de pagar  por  licenças de  software.  Se o

Estado  economiza  recursos  públicos  por  um  lado,  por  outro  lado  empresas  de

software que trabalham com o modelo de venda de licenças deixam de ganhar. 

Várias  iniciativas  de  governos  no  Brasil  e  no  mundo  propõem  que  o
processo de aquisição de soluções de TI pela administração pública deve
dar preferência às soluções livres em vez das proprietárias quando existam
produtos  equivalentes.  O  lucro  da  empresa  pública  é  a  economia  de
dinheiro  dos  contribuintes,  diferente  da  iniciativa  privada.  (MIRANDA,
VIEIRA e CARELLI, 2008, p. 17)

É de interesse da sociedade que o Estado faça a melhor  alocação

possível de seus recursos e mantenha seus gastos reduzidos ao necessário. Neste

caso  o  uso  de  software livre  beneficia  a  sociedade,  ao  não  impor  custos  de

licenciamento.  Outra  questão  é  que  o  software livre,  tendo  seu  código  aberto,

permite a auditoria da sociedade sobre o que o Estado está utilizando para executar

22 http://www.abessoftware.com.br/associados/socios
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suas  atividades.  Essas  duas  questões  também  atendem,  respectivamente,  aos

princípios de eficiência e publicidade da Constituição brasileira (BRASIL, 1988).

Entretanto, um membro da sociedade pode ser o empregado de uma

empresa de  software,  a qual pode dispensá-lo se não puder continuar vendendo

licenças  para  o  Estado  –  no  caso  de  seu  negócio  depender  disso.  Esse  é  o

argumento da ABES contra o software livre: o Estado estaria gerando desemprego

com a adoção de software livre.  Essa crítica seria coerente se a própria ABES não

afirmasse que não tem como objetivo gerar empregos, mas sim reduzi-los. Ou seja,

o  fato  do  Estado comprar  licenças de  software de  empresas,  como as que são

membros  da  ABES,  não  garante  empregos.  Isso  porque,  conforme  Hobsbawm

(1995,  p.  320),  o  mercado  capitalista  pós  “Era  de  Ouro”  dispensa  pessoas  em

quantidade maior do que gera empregos.

Santanna, Martini e Quirici (2006), em resposta a uma crítica da revista

Veja sobre o custo do desenvolvimento de software livre para o governo, afirmam  o

seguinte:

o software livre  é uma opção estratégica do governo federal  por reduzir
custos,  ampliar  a  concorrência,  gerar  empregos  e  desenvolver  o
conhecimento e a inteligência do Brasil nessa área. Mais: somente com o
Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), citado no texto da
revista, obtivemos uma redução de custos de cerca de R$ 14,8 milhões ao
implantar  o  software  livre,  o  que  exigiu  investimentos  em  serviços  e
treinamento  de  apenas  R$  396  mil.  (SANTANNA,  MARTINI  E  QUIRICI,
2006)

Entretanto, o portal  “Software Livre no governo do Brasil”23 não traz

quaisquer  informações  sobre  geração  de  empregos.  O  que  esse  portal  traz  de

resultados aborda somente as questões de redução de custos – em alguns casos

sem  divulgação  da  metodologia  usada  para  mensurar  essa  redução  –  e  do

desenvolvimento de conhecimento e inteligência – ou mais precisamente de ações

de capacitação técnica.

Pacitti (2006, p. 40-41) comenta que um dos motivos pelo aumento de

interesse de governos, principalmente os europeus, pelo software de código aberto,

onde inclui-se o software livre, é “a necessidade de maior segurança e confiança no

sistema de software in house”. Sobre isso, Tiboni (2014) afirma o seguinte: 

Nos  últimos  anos  o  Governo  brasileiro  tem  incentivado  a  adoção  do

23 https://www.softwarelivre.gov.br
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Software Livre como estratégia da sua politica de TI para as empresas da
administração Federal,  entendendo que uma das vantagens tecnológicas
proporcionada  é  uma  melhor  segurança  das  informações,  porque
tecnologicamente abre à possibilidade de identificar e adaptar a lógica do
sistema  para  um  formato  confiável  de  transporte  e  de  divulgação  das
informações. (TIBONI, 2014, p. 57)

Este é o contexto geral do  software livre no governo brasileiro.  Mas

nesta pesquisa, o foco não se encontra em toda a administração pública federal,

mas em um subconjunto, que são as empresas estatais. Doravante será abordado o

uso e produção de software livre nessa parte da estrutura da administração pública. 

Em  2010,  o  governo  brasileiro  afirmava  em  nota  oficial  que,  pelo

menos, quatro estatais utilizavam software livre: Banco do Brasil, Embrapa, Serpro e

Dataprev (BRASIL,  2010). O termo “economia” como consequência dessa adoção é

mencionado duas vezes no texto.

No levantamento publicado pelo portal “Software Livre no governo do

Brasil”24, realizado pelo Comitê Técnico de Implementação de Software Livre – CISL

–  é  possível  identificar  12  empresas  estatais  que  em  2010  tinham  um  uso

significativo de software livre. A Tabela 8 mostra quais são as empresas e em quais

segmentos (finalidades) o  software livre é utilizado. A Dataprev é a única empresa

das quatro citadas no parágrafo anterior que não se encontra nesse levantamento.

Tabela 8 – Empresas estatais federais usuárias de software livre em 2010 de acordo com o CISL

Empresa Utilização de Software Livre

Banco Central do Brasil Servidores de Internet

Banco do Brasil Sistemas de Informação, Desktops e Suíte de Escritório

Caixa Econômica Federal Sistemas de Informação e Suíte de Escritório

Cobra Tecnologia Servidores de Internet e Sistemas de Informação

Codevasf Correio Eletrônico e Servidores de Internet

CONAB Correio Eletrônico, Servidores de Internet e Suíte de Escritório

CPRM Correio Eletrônico e Servidores de Internet

ECT Correio Eletrônico e Suíte de Escritório

Embrapa Correio Eletrônico, Servidores de Internet e Sistemas de Informação

INFRAERO Servidores de Internet e Sistemas de Informação

Serpro Correio Eletrônico, Desktops e Suíte de Escritório

TRENSURB Servidores de Internet

Fonte: Comitê de Implementação de Software Livre (2010)

24 http://www.softwarelivre.gov.br/levantamento/levantamento
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Na  relação  de  empresas  estatais  federais  do  Ministério  do

Planejamento  –  com  dados  extraídos  em  outubro  de  201725 –  constam  149

empresas estatais. As empresas que utilizam software livre segundo a Tabela 8 mais

a Dataprev – 13 empresas – representam apenas cerca de 9% do total de empresas

estatais  federais.  Assim,  a  partir  dos  dados  disponíveis  nos  portais  oficiais  do

governo brasileiro, a percepção que se tem é de que a utilização de software livre

pelas empresas estatais está limitada a um pequeno grupo.

 Quando se procurou pela expressão “produção de software livre” por

meio do campo de busca do portal “Software Livre no governo do Brasil”26 não se

encontrou nenhum resultado.  Quando a mesma busca foi  realizada no portal  do

Ministério do Planejamento – responsável  pelo Departamento de Coordenação e

Governança das Empresas Estatais (DEST) – só foi encontrada uma notícia de 16

de abril de 2015, onde a expressão se referia a temas de um painel em um evento. 

Das  13  empresas  estatais  identificadas  como  usuárias  de  software

livre, três são do segmento de tecnologia da informação: Cobra Tecnologia, Dataprev

e Serpro. As duas últimas têm como parte de seu negócio o desenvolvimento e a

manutenção de softwares para governo. O envolvimento do Serpro, estudo de caso

deste trabalho, será abordado com mais detalhes.

Tiboni  (2014,  p.  40)  afirma  que  “o  Serpro,  tem  investido  na

internalização de tecnologias  livres desde a  década de 1990,  onde os  primeiros

estudos foram iniciados, o que resultou na criação de um Centro de Especialização

em Software  Livre,  CEUL”.  Ele  acrescenta  que  “setores  interessados  em novas

soluções em Software Livre podiam solicitar à CEUL um estudo da viabilidade do

uso em questão”.  Miranda,  Vieira  e  Carelli  (2008,  p.  14)  relatam que “o  Serpro

começou a considerar o uso de Softwares Livres a partir de um estudo de viabilidade

iniciado em maio de 1999 e realizado pelo CEUL, localizado em Recife”. Segundo os

três autores, o Serpro começou a implantar o sistema operacional Linux após quatro

anos  de  pesquisas  sobre  performance,  estabilidade,  segurança,  economia  e

satisfação dos usuários. Os três autores relatam que o Serpro economizou R$ 10,5

milhões em 2004 e R$ 19 milhões em 2005 em licenças de uso com a migração de

25 http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/dest/empresas_estatais/10102017em
presas-estatais-federais-2013-datas-de-criacao-e-constituicao-2013-informacoes-siest.pdf

26 http://www.softwarelivre.gov.br
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softwares proprietários para livres. Komosinski (2014) acrescenta:

A opção do SERPRO pelo uso de Software Livre no desenvolvimento de
sistemas  estruturadores  trouxe  muitos  benefícios,  como  a  redução  da
dependência  de  fornecedores,  fortalecimento  das  equipes  de
desenvolvimentos  com  a  troca  de  conhecimento  entre  elas  e  com  a
comunidade  científica,  a  padronização  dos  processos  produtivos  e  de
desenvolvimento  de  sistemas,  a  transparência  nas  soluções  adotadas  e
entregues aos clientes,  além da economia proporcionada com o uso do
Software Livre e padrões abertos. 

[…]

Quanto  à  economicidade,  pôde-se  constatar  que  a  adoção  do  Software
Livre no desenvolvimento de sistemas estruturadores no SERPRO permitiu
a redução de custos e direcionamento de recursos para criação de novas
soluções, ao invés de envio de royalties para fora do país com o pagamento
de licenças de software proprietário. (KOMOSINSKI, 2014, p. 29-30)

Tiboni (2014) comenta especificamente sobre a questão da relação do

software livre com a segurança da informação no SERPRO:

O  SERPRO  trabalha  com  dados  sigilosos  dos  seus  clientes,  como  o
Imposto de Renda da pessoa física e jurídica, por exemplo, e nos últimos
anos,  tem  desenvolvido  e  utilizado  ferramentas  livres  para  o
desenvolvimento de soluções que impactam a gestão destas informações.
[…]  é  dada  prioridade  a  soluções  livres  na  internalização  de  novas
tecnologias na empresa, e que o acesso ao código-fonte tem relação direta
com a proteção dos dados, porque permite que as possíveis fragilidades
sejam corrigidas rapidamente. (TIBONI, 2014, p. 57-58)

Entretanto,  Miranda,  Vieira  e  Carelli  (2008)  concluem  seu  artigo

alertando que:

Não  se  pretende  afirmar  que  Softwares  proprietários  não  serão  mais
utilizados pelo Serpro, ou que estes são inferiores tecnicamente aos livres
por sua modalidade de negócio. No Serpro, as escolhas de mudanças foram
feitas tendo em vista o atendimento às necessidades que eram supridas
pelos programas proprietários. Algumas vezes, a migração para Software
livre  proporcionou  funcionalidades  que  antes  não  eram  possíveis.
(MIRANDA, VIEIRA e CARELLI 2008, p. 18)

A partir  das leituras de Komosinski  (2014),  Miranda,  Vieira  e Carelli

(2008), Silva (2014) e Tiboni (2014), pode-se perceber que o Serpro é uma empresa

que faz uso significativo de softwares livres. Isso ocorre, contudo, em um universo

da minoria das empresas estatais. As referências a economia gerada pela utilização

de  software  livre  na  empresa  são  frequentes  nos  autores  citados,  mas  não  há

menção a resultados concretos sobre geração de empregos e desenvolvimento de

conhecimento e inteligência como consequência de projetos da empresa.
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Encerrada  esta  breve  visão  sobre  o  software livre  nas  empresas

estatais e mais especificamente sobre seu uso pelo Serpro, na próxima seção serão

apresentados os conceitos de economia solidária e tecnologia social  e a relação

entre eles.

2.4 O CONCEITO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

Em 2016,  o  Instituto  de  Pesquisa  Econômica  e  Aplicada  –  IPEA –

publicou um relatório com dados do mapeamento da economia solidária no Brasil.

Em sua introdução, esse relatório aborda o conceito de economia solidária:

No contexto da realidade brasileira, ao longo da década de 1990, já como
resultado  da  redemocratização  e  com  o  retorno  da  garantia  de  livre
associação  no  país,  muitos  grupos  populares  (urbanos  e  rurais)  que
apresentavam  entre  seus  pontos  organizativos  o  cooperativismo  e  o
associativismo  passaram  a  ganhar  mais  notoriedade  no  cenário  político
regional  e  nacional.  Como forma de  unificar  o  discurso  em torno  dessa
pauta,  um  conjunto  significativo  de  intelectuais  e  representantes  de
movimentos sociais passou a adotar o termo “economia solidária” como um
conceito que aglutina uma miríade de iniciativas econômicas populares seja
no  campo,  seja  na  cidade,  que  possuíam  o  trabalho  coletivo  e  a
“autogestão” como elementos centrais de identidade comum, isto é, “uma
unidade  em  meio  à  diversidade”.  As  iniciativas  marcadas  por  essas
características  foram  então  denominadas  genericamente  pelos  próprios
atores  envolvidos  nesse  debate  como  “empreendimentos  econômicos
solidários”  (EES).  (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA,
2016, p. 7)

Trabalho  coletivo  e  autogestão,  segundo  o  relatório,  são  as

características  que  definem  uma  iniciativa  econômica  popular  como  parte  da

economia  solidária.  Singer  (2002,  p.  16)  concorda  que  a  autogestão  seja  uma

característica  fundamental  da  economia  solidária,  ao  afirmar  que  “a  empresa

solidária  se  administra  democraticamente,  ou  seja,  pratica  a  autogestão”.  Zaar

(2013)  acrescenta  que  a  ausência  de  hierarquia,  como  elemento  básico  na

economia solidária, é um princípio que vem sendo difundido há mais de um século

por anarquistas como Proudhon, Bakunin e Kropotkin e socialistas utópicos, como

Fourier.

Singer (2002, p. 10) define economia solidária como “outro modo de

produção,  cujos  princípios  básicos  são  a  propriedade  coletiva  ou  associada  do

capital  e  o  direito  à  liberdade  individual”,  concordando  nesta  afirmação  que  o
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trabalho coletivo é outra das características fundamentais  da economia solidária.

Singer (2004, p. 11) afirma que “a economia solidária surgiu historicamente como

reação contra as injustiças perpetradas pelos que impulsionam o desenvolvimento

capitalista”  mas  “não  pretende  opor-se  ao  desenvolvimento,  que  mesmo  sendo

capitalista, faz a humanidade progredir”.

Singer  (2002,  2013)  afirma que a  economia  solidária  é  herdeira  do

cooperativismo  revolucionário.  Esse  cooperativismo  revolucionário  corresponde  a

uma parte do movimento que Marx e Engels ([1848] 2014, p. 77-80) chamam de

socialismo utópico, que pouco tem de revolucionário diante da proposta de ambos

da explosão de “uma revolução aberta […] com a derrubada violenta da burguesia”

(MARX  e  ENGELS,  [1848]  2014,  p.  54)  e  substituição  completa  do  sistema

econômico e social vigente. Segundo Gaiger (2013):

[…] as práticas de economia solidária não se definem necessariamente em
contraposição  frontal  à  economia  capitalista,  mas deveras  se  opõem ao
caráter  historicamente  subalterno  que  ela  e  as  formas  degradadas  de
economia  popular,  por  razões  diversas,  reservam  a  quem  vive  do  seu
trabalho. (GAIGER, 2013, p. 213)

Segundo Zambelo (2015), a compreensão do que é economia solidária

depende  do  reconhecimento  da  existência  de  diversas  formas  de  empresas  e

associações em todas as sociedades e de outras motivações do ser humano na

economia além da aquisição de bens materiais e obtenção de lucro.

Entretanto,  a  economia  solidária  não  é  uma alternativa  óbvia.  Com

relação a um de seus fundamentos, Singer (2002, p. 21), afirma que “as pessoas

não  são  naturalmente  inclinadas  à  autogestão,  assim  como  não  o  são  à

heterogestão”. Fato é que o modelo de referência predominante na administração de

empreendimentos é o heterogestionário. E, assim como a mudança do movimento

de um corpo só ocorre pela aplicação de uma força sobre ele, a mudança para uma

forma  alternativa  de  trabalho  depende  da  aplicação  de  forças  sociais  sobre  o

trabalhador.  Em  outros  termos,  é  necessário  cruzar  uma  ponte  para  chegar  a

economia solidária. Para Dagnino (2014d), a tecnologia social pode ser essa ponte.
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2.5 O CONCEITO DE TECNOLOGIA SOCIAL

Para  Dagnino  (2014b),  a  economia  solidária  ainda  não  alcançou

maturidade para se converter em um projeto alternativo a uma economia capitalista

neoliberal. Ele entende a economia solidária “como um ‘foguete em fase de projeto

[e a tecnologia social como sua] ‘plataforma cognitiva de lançamento’” (DAGNINO,

2014d, p. 213).

A  tecnologia,  para  ser  gerada,  precisa  das  pessoas,  precisa  da

interação com seres humanos. Dagnino (2014d, p. 258) afirma que “o conceito de

tecnologia  supõe  que  seu  desenvolvimento  seja  feito  por  quem  vai  usá-la”.

Entretanto o mesmo Dagnino (2010b, p. 54) afirma que “a história da tecnologia, a

história  da  produção  do  conhecimento,  mostra  uma  trajetória  de  economia  do

trabalho humano”. E ele acrescenta que “ela é mais poupadora de mão de obra do

que  seria  conveniente”   (DAGNINO,  2010b,  p.  55).  Ou  seja,  a  tecnologia

convencional  capitalista,  ou  apenas  tecnologia  convencional  –  TC,  conforme

Dagnino (2014c) a denomina, tem como característica excluir pessoas. Sobre isso,

Freitas e Segatto (2014) comentam o seguinte: 

É importante, para o processo de emancipação do indivíduo, que a solução
tecnológica permita ao seu usuário um meio de obter sua própria renda,
com  oportunidade  de  condições  de  autoinserção  na  dinâmica  de  seu
contexto social. Soluções assistencialistas apenas amenizam o sofrimento
da exclusão social em vez de solucionar o problema efetivamente. Desse
modo,  quando  possível,  entre  uma  e  outra  solução,  a  que  possibilitar
rendimentos ao seu usuário, sem desconsiderar as demais dimensões do
desenvolvimento sustentável,  deve ser preferida.  (FREITAS e SEGATTO,
2014, p. 317)

Dagnino  (2010b,  p.  53)  afirma  que  “existem  aspectos  na  TC,

crescentemente eficientes para os propósitos de maximização do lucro privado para

os quais é desenvolvida nas empresas, que limitam sua eficácia para a” inclusão

social. Dagnino (2010b) propõe uma alternativa para a TC, que é a tecnologia social.

Ele a define como uma tecnologia que pode ser adaptada a empreendimentos que

disponham de reduzido espaço físico e reduzidos recursos financeiros e que tenha a

capacidade de liberar o potencial desses recursos e a criatividade do produtor. Além

disso, ela não deve estabelecer uma relação discriminatória de patrão e empregado
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e  deve  ser  orientada  para  o  mercado  interno.  Essas  características,  segundo

Dagnino (2010b) a tornam um instrumento capaz de tornar viáveis, do ponto de vista

econômico, empreendimentos autogestionários.

A referência aos empreendimentos autogestionários é a ligação mais

explícita  na  definição  citada  de  TS  com  a  economia  solidária,  cujos

empreendimentos têm como um de seus fundamentos a autogestão. Descrita como

um instrumento de viabilização de empreendimentos autogestionários, compreende-

se porque Dagnino (2014, p. 214) a chama de “plataforma cognitiva de lançamento”

da economia solidária.

Dagnino  (2014e)  não  vê  a  economia  solidária  viabilizada  pela

tecnologia social como um universo paralelo, existindo sem qualquer relacionamento

com o Estado.  Pelo contrário,  o  Estado faz parte  de sua proposta da TS como

política pública. Ele sugere um Estado que direcione seu poder de compra para a

economia solidária.

O  Estado  é  um  grande  comprador,  cuja  demanda  afeta  os

direcionamentos de produção da economia. As compras são realizadas pelas suas

diversas divisões administrativas, entre as quais se encontram as empresas estatais

ou públicas, que foram abordadas na seção 2.2.

2.6 SOFTWARE LIVRE, ECONOMIA SOLIDÁRIA E TECNOLOGIA SOCIAL

2.6.1 O SOFTWARE LIVRE COMO UMA TECNOLOGIA SOCIAL

Schumacher (1983) critica a crença na inevitabilidade de organizações

gigantescas para a produção de mercadorias. Ele afirma que assim que constitui-se

uma organização de grande tamanho, inicia-se “um esforço ingente para alcançar a

pequenez dentro da grandiosidade” (SCHUMACHER, 1983, p. 66) 

Segundo Dagnino (2010b,  p.  58),  a tecnologia social  é  “adaptada a

pequeno tamanho”. Essa característica é uma contraposição ao fato da tecnologia

convencional possuir “escalas ótimas de produção sempre crescentes. Ou seja, a

cada nova vindima (safra) tecnológica, a cada nova onda tecnológica ou a cada

novo conjunto de inovações, as tecnologias produzidas têm escala cada vez maior”,
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almejando mercados nacionais e globais (DAGNINO, 2010b, p. 55). Para Dagnino

(2014, p. 20-21), a tecnologia convencional exclui o pequeno empresário capitalista

e  o  pequeno  produtor,  que  trabalham  com  uma  escala  de  produção  menor,

almejando mercados regionais e locais. A tecnologia social seria a alternativa para o

pequeno coletivo de trabalhadores(as) viabilizar o seu negócio, por se ajustar à sua

escala de produção.

As quatro liberdades do software livre e os critérios de distribuição do

software de código aberto não mencionam a escala de produção. Na verdade, a

escala  de  produção  de  software depende  de  que  software exatamente  será

produzido.  Brooks (2009,  p.  5-6)  afirma que há quatro  produtos  de  software de

acordo com o custo necessário para sua produção: o programa, o programa produto,

o sistema de programas e o produto da programação de sistemas – este último com

custo nove vezes maior do que o primeiro. Embora Brooks (2009, p. 6) afirme que “o

objeto  verdadeiramente  útil,  o  produto  pretendido  da  maioria  dos  esforços  de

programação de sistemas” seja o produto da programação de sistemas, o fato é que

é possível criar softwares de baixo custo com poucas pessoas. Ou seja, o software é

adaptável a pequeno tamanho, seja livre ou não.

Dagnino (2010b, p. 58) afirma que a tecnologia social é “liberadora do

potencial físico e financeiro; e da criatividade do produtor direto”. Com relação ao

potencial financeiro que o software oferece ao produtor, Caminati (2013, p. 124-125)

afirma que a “capacidade de replicação e de reprodução sem diferença sensível

entre  original  e  cópia”  inerente  à  informação  digital  –  da  qual  o  software é  um

subconjunto – a “torna barata demais para que o custo de sua reprodução seja

calculada (SIC)”. Brooks (2009, p. 191) acrescenta que “o custo do software sempre

foi o de seu desenvolvimento, não o de sua replicação. Compartilhar esse custo,

mesmo entre poucos usuários radicalmente diminui o custo por usuário”. Além do

baixo  custo  de  reprodução  característico  do  software em geral,  o  software livre

oferece a possibilidade de redução do custo de produção a partir do modelo em que

códigos  existentes  são  livremente  copiados  e  reaproveitados  –  o  produtor  não

precisa partir do zero. Com relação à criatividade, Triana (2014, p. 80) afirma que de

forma geral “os novos produtos da tecnologia seriam amplificações e extensões da

mente humana, [de modo que] a criatividade desta passaria a se concretizar em

produtos que se identificam principalmente com o desenvolvimento de idéias, não
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com  transformação  de  matéria”.  De  forma  específica,  Triana  (2014,  p.  92)

acrescenta que na visão do software livre “são a criatividade e a liberdade as que

dão  forma  à  tecnologia”.  Assim,  o  software livre  liberaria  o  potencial  físico  e

financeiro e a criatividade do produtor direto.

De acordo com Dagnino (2010b, p. 58),  a  tecnologia  social  não  é

discriminatória  no  sentido  de  criar  uma diferença  em um empreendimento  entre

patrão e empregado. A discriminação entre patrão e empregado é um aspecto da

estrutura hierárquica da empresa capitalista, na qual as decisões não são tomadas

por  todas as pessoas, pois o conhecimento sobre a empresa e o domínio dos meios

de produção está concentrado nos níveis mais altos de sua hierarquia (SINGER,

2002, p. 16-17). 

[uma]  característica  que  pode  ser  destacada  acerca  do  processo  de
produção do software livre, é que o copyleft faz com que o software seja
transformado em commons, em um conhecimento de uso e de produção
comum. (TORRES, 2013, p. 93) 

Copyleft, segundo a Free Software Foundation (2018b), “é um método

geral para tornar um programa (ou outra obra) livre [...] e exigir que todas as versões

modificadas e extensões do programa também sejam livres”.

[…]  os  termos  do  copyleft  garantem  o  reconhecimento  do  autor,  mas
permitem que qualquer outra pessoa possa intervir, alterando, reproduzindo,
redistribuindo e, por fim, revendendo esse produto. A única restrição é que
ninguém  pode  dizer-se  dono  daquele  produto,  independentemente  de
quanto tenha influído na sua geração. (VALOIS, 2003, p. 294)

Dessa  forma,  o  software livre  dificulta  a  concentração  de  poder

baseada no conhecimento, pois o conhecimento é aberto. Isso reduz a possibilidade

de discriminação entre os membros de um projeto de  software livre baseada no

conhecimento e nos meios de produção.

[…]  o  Software  Livre  como  projeto  nasce  a  partir  de  uma  idéia
intrinsecamente democrática, pois desenvolve formas de conhecimento nas
quais a prioridade é dada ao compartilhamento inter pares, não havendo
assim  uma  hierarquia  no  processo  produtivo;  desta  forma,  o  resultado
pertence a todos os colaboradores da rede e não é propriedade de ninguém
em particular. (TRIANA, 2014, p. 88)

Até aqui é possível perceber que as características do software livre se

aproximam do conceito de Dagnino (2010b) de tecnologia social. O quadro da Figura
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3 sintetiza as similaridades.

Triana (2014) faz um questionamento da validade da consideração do

software livre como tecnologia social. Ele percebe algumas ligações fundamentais

entre  os  dois  conceitos.  Uma  é  “o  pressuposto  fundamental  de  que  o

desenvolvimento do conhecimento em forma colaborativa, através de redes, é mais

eficaz do que de forma competitiva”  (TRIANA,  2014,  p.  84-85).  Outra  é  “a

centralidade da idéia de rede”, de que a produção da tecnologia “é impensável sem

a perspectiva de um trabalho coletivo que se estrutura em rede” (TRIANA, 2014, p.

85). Entretanto Triana (2014, p. 90-92) conclui que nem sempre software livre é uma

tecnologia social  pela restrição que a exclusão digital  impõe à formação de uma

comunidade de software livre.

Figura 3 – Similaridades entre tecnologia social segundo Dagnino (2010b) e software livre

[…] o Software Livre poderá ser considerado uma Tecnologia Social só no
momento  em  que  seja  possível  trocar  a  palavra  “comunidade”  por
“população” em cada uma das dimensões que compõem a interpretação
teórica  dessas tecnologias.  Só  se  a  população conseguir  se  transformar
numa  comunidade  ciente  das  suas  capacidades  tecnológicas,  isto  é,
utilizadora e desenvolvedora direita (SIC) do software, poderemos pensar
que  o  Software  Livre  cumpre  as  tarefas  teoricamente  reservadas  às
Tecnologias Sociais. (TRIANA, 2014, p. 92)

Dagnino  (2014a,  p.  11)  chama  a  tecnologia  social  de  “plataforma

cognitiva de lançamento [...] da proposta societária” da  economia solidária. Nesse

Fonte: autoria própria (2018)
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entendimento,  o  software livre  como  tecnologia  social  seria  uma  “plataforma  de

lançamento”  de  um empreendimento  de  economia  solidária.  Como  o  projeto  de

software livre  é um empreendimento de uma comunidade de  software livre,  isso

sugere que a comunidade de software livre é uma espécie de empreendimento de

economia solidária.

Na próxima seção serão abordadas referências sobre as aproximações

entre os empreendimentos de economia solidária e as comunidades de  software

livre. 

2.6.2 A COMUNIDADE DE SOFTWARE LIVRE COMO UM EMPREENDIMENTO DE
ECONOMIA SOLIDÁRIA

Segundo  Dagnino  (2014,  p.  207)  empreendimentos  solidários  são

“organizações em que a propriedade dos meios de produção é coletiva, onde os

trabalhadores realizam atividades econômicas de modo autogestionário e a gestão e

alocação dos resultados é decidida de forma participativa e democrática”.

É  possível  encontrar  similaridades  de  algumas  comunidades  de

software livre  com  as  organizações  cooperativas  de  economia  solidária  e  isso

fundamenta a hipótese de que elas se constituem em uma forma aplicada desse

modelo.

Segundo Fogel  (2017),  existem duas formas de governança para  o

coletivo  que  mantém  um  projeto  de  software livre:  a  ditadura  benevolente  e  a

democracia por consenso. A democracia por consenso é a forma de organização na

qual  ocorre autogestão do  software.  Comunidades de  software livre  que adotam

essa modalidade de administração são as que se assemelham a empreendimento

de economia solidária.

Coraggio (2015)  destaca a autogestão como uma característica das

comunidades de  software livre,  tomando o  caso específico  das comunidades da

Argentina:

As  redes  de  software  livre  são  formas  de  trabalho  autogestionado  que
competem  com  os  oligopólios  da  indústria  informática,  articulando
programadores argentinos com dezenas de milhares em todo o mundo. E
estão  baseadas  na  reciprocidade:  longe  de  patentear  e  ocultar  seus
descobrimentos os compartilham, todos contribuem, todos recebem e seus
produtos são de acesso livre. (CORAGGIO, 2015, p. 1, tradução nossa)
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Ainda sobre a autogestão, Singer (2013) fala sobre a transparência de

tudo o que ocorre no empreendimento de economia solidária – o que também ocorre

no projeto de software livre, cujas atividades estão abertas a todos os participantes. 

Outro princípio que é indispensável à autogestão é o da transparência. Ao
contrário  da  empresa  capitalista,  que  cultiva  o  segredo  do  negócio,  a
cooperativa deve praticar a transparência em relação a tudo o que sucede
de importância em seu seio. (SINGER, 2013, p. 49, tradução nossa)

Singer (2004) faz uma referência direta do movimento de software livre

quando  disserta  sobre  a  disposição  do  conhecimento  em  empreendimentos  de

economia solidária:

O desenvolvimento solidário apóia se (SIC) sobre os mesmos avanços do
conhecimento,  e  sua  aplicação  aos  empreendimentos  humanos,  que  o
desenvolvimento  capitalista.  Mas o  desenvolvimento  solidário  propõe um
uso  bem distinto  das  forças  produtivas  assim  alcançadas:  essas  forças
deveriam ser postas – à disposição de todos os produtores do mundo, de
modo  que  nenhum  país,  região  ou  localidade  seja  excluído  de  sua
utilização, e portanto, dos benefícios que venham a proporcionar.

Para  tanto,  o  novo  conhecimento  não  deveria  ser  propriedade  privada,
protegida por patentes, mas deveria ser livremente disponível para todos.
(Esta  proposição  já  se  tornou  concreta  em  relação  ao  software
indispensável  à  utilização  da  Internet:  o  movimento  pelo  “software  livre”
desenvolveu o sistema Linux,  que representa hoje desafio  formidável  ao
monopólio do software, explorado pela Microsoft). (SINGER, 2004, p. 11)

Singer (2013, p. 50) afirma que “outro princípio da economia solidária é

possibilitar a cada trabalhador associado o acesso ao conhecimento”. No projeto de

software livre, o acesso ao conhecimento sobre a produção do software é garantido

a todos os participantes.

Gaiger  (2017,  p.  15)  afirma  que  “a  importância  da  ação  coletiva

desponta na economia solidária logo que os sujeitos passam a contar com espaços

comuns,  mesmo  se  restritos  ao  empreendimento”.  Isso  também  ocorre  nas

comunidades de software livre, que contam com espaços comuns virtuais e reais

(quando se reúnem em eventos). Mance (2000a) classifica a produção de software

livre  como uma das “mais diversas práticas de economia solidária  praticadas no

mundo”  e  acrescenta  que  ela  é  uma  das  “inúmeras  práticas  solidárias  bem

sucedidas” (MANCE, 2000b).

Um  exemplo  de  empreendimento  solidário  de  desenvolvimento  de

softwares livres de acordo com o Fórum Brasileiro de Economia Solidária (2018) –
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FBES  –  é  a  Cooperativa  de  Trabalho  em  Tecnologias  Livres  –  Colivre27.  Essa

cooperativa construiu para a FBES o portal Cirandas28, o qual tem como “objetivo

oferecer ferramentas na internet para promover a articulação econômica, social e

política de quem gosta da Economia Solidária ou vive dela” (FÓRUM BRASILEIRO

DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, 2018). 

Por  meio  do  Cirandas  é  possível  buscar  por  empreendimentos  de

economia solidária cadastrados. Com a intenção de encontrar empreendimentos que

trabalhassem  com  software livre,  foi  realizada  uma  busca  pela  palavra-chave

“software livre”  não  retornou  nenhum  resultado.  Outra  busca  usando  apenas  a

palavra  “software”  também  não  retornou  nenhum  resultado.  Entretanto,  há  um

empreendimento  cadastrado  no  Cirandas,  o  Educação,  Informação  e  Tecnologia

Aberta para Autogestão (2018) – EITA – que afirma ter “como missão fortalecer as

lutas de movimentos sociais do campo popular através da construção de tecnologias

da informação livres e metodologias participativas para seu uso e apropriação”. Essa

declaração e a verificação de que os produtos e serviços dessa cooperativa são

categorizados como “conhecimento ou cultura livre” sugerem que ela também seja

um  empreendimento  solidário  de  desenvolvimento  de  softwares livres  como  a

Colivre.

Stallman e Mance (2012) redigiram uma declaração na qual expressam

seus pontos de vista sobre o diálogo entre os movimentos de economia solidária e

de software livre. Nessa declaração eles afirmam acreditar “que os movimentos de

software livre e de economia solidária devem colaborar entre si para gerar soluções

de  software  que  sejam  totalmente  livres,  com  o  objetivo  de  satisfazer  as

necessidades da economia solidária”.

A  cooperação  entre  os  movimentos  de  software  livre  e  de  economia
solidária oferece a oportunidade de tratar mais profundamente da defesa
das liberdades públicas e privadas; em particular da ética e da libertação
com  respeito  ao  uso  da  Tecnologia  da  Informação.  A  autogestão  de
atividades informáticas requer que o software usado seja livre.  A filosofia
ética  do  software  livre  -  a  liberdade  para  compreender,  usar,  modificar,
reproduzir e distribuir o software - faz do software livre um instrumento de
libertação  econômica  na  economia  solidária.  Esta  ideia  contrasta  com a
filosofia puramente prática do código aberto, que renuncia à liberdade como
um valor, em favor da funcionalidade ou do êxito. (STALLMAN e MANCE,
2012, p. 1)

27 http://colivre.coop.br/
28 http://cirandas.net/
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Pode-se  perceber  que  há  um  núcleo  de  interesses  comum  ao

movimento de software livre e ao movimento da economia solidária, a autogestão e

a propriedade coletiva dos meios de produção, e que assim é possível pensar em

uma comunidade de software livre como um empreendimento de economia solidária,

embora não se possa afirmar aqui que todas as comunidades necessariamente o

sejam.

2.7 ALINHAMENTO DOS CONCEITOS

Por meio da revisão da literatura, é possível perceber algumas pontes

conceituais  entre  o  movimento  de  software livre  e  os  movimentos  de  economia

solidária  e tecnologia social  e  ainda entre o  software livre  e o Estado.  Coraggio

(2015),  Mance (2000a,  2000b),  Singer  (2004)  e Stallman e Mance (2012)  fazem

referências  diretas  à  características  que  aproximam  a  economia  solidária  e  o

software livre.  Triana (2014) explora a relação entre o  software livre e tecnologia

social. Pacitti (2006), Patriarca (2016) e Silveira (2006) abordam o uso e produção

do  software livre  no  Estado,  enquanto  Komosinski  (2014),  Silva  (2014)  e  Tiboni

(2014)  tratam especificamente  do uso e  produção de  software livre  na  empresa

pública. A Figura 4 ilustra de forma sintética todas essas pontes.

A Figura 4 também indica a ponte entre a economia solidária e a tecnologia

social encontrada em Dagnino (2010, 2014), a ponte entre a economia solidária e o

Estado  encontrada  em  Coraggio  (2013)  e  a  ponte  entre  empresa  pública  e

tecnologia social encontrada na Fundação Banco do Brasil (2018).

A Fundação Banco do Brasil  (2018) – FBB – é uma organização sem fins

lucrativos instituída por uma empresa estatal, o Banco do Brasil. Ela mantém uma

base de dados sobre tecnologias sociais certificadas por ela mesma por meio do

Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social. Na edição de 2017, esse

prêmio  certificou  um  software livre,  o  Noosfero,  como  uma  tecnologia  social

relacionada ao tema “educação”. Na página da FBB que detalha essa tecnologia, há

uma referência ao Serpro como instituição parceira no desenvolvimento de novas

funcionalidades  e  correção  de  erros  no  software.  Pode-se  observar  no  caso  do

Noosfero duas empresas estatais (Banco do Brasil e Serpro) envolvidas com o tema
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tecnologia social. Além disso, o envolvimento do Estado no tema tecnologia social

neste caso também aparece em outros parceiros do Noosfero que são universidades

públicas: a Universidade de Brasília e a Universidade de São Paulo.

A FBB não foi incluída na ponte entre  software livre e tecnologia social na

Figura  4  porque não foi  encontrada contribuição de sua parte  para  a  discussão

dessa  relação.  Por  outro  lado,  sua  contribuição  na  intersecção  entre  empresa

pública e tecnologia social torna-se evidente pela sua constituição e pela proposta

de seu banco de tecnologias sociais.

Figura 4 – Pontes entre software livre, economia solidária, tecnologia social e Estado

As Figuras  5,  6,  7,  8,  9,  e  10  detalham as  contribuições  de  cada  ponte.

Nessas figuras, as referências são destacadas em retângulos que ligam os círculos

ou elipses, representando o relacionamento entre cada par de categorias.

Esta pesquisa, sobre a produção de software livre por uma empresa estatal

de tecnologia da informação, contribuidora de uma tecnologia social, tem assim o

Fonte: autoria própria (2019)
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potencial de contribuir no enriquecimento da percepção sobre as relações entre os

movimentos de software livre, economia solidária e tecnologia social e o Estado.

Encerrado  o  alinhamento  entre  os  pressupostos  desta  pesquisa  e  as

palavras-chave  de  sua  pergunta  principal,  no  próximo  capítulo  será  descrita  a

metodologia adotada para coleta dos dados necessários para a busca da resposta a

essa pergunta.

Figura 5 – Pontes entre a economia solidária e a tecnologia social

Figura 6 – Ponte entre o software livre e a tecnologia social

Fonte: autoria própria (2019)

Fonte: autoria própria (2019)
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Figura 7 – Pontes entre a economia solidária e o software livre

Figura 8 – Ponte entre a economia solidária e o Estado

Fonte: autoria própria (2019)

Fonte: autoria própria (2019)
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Figura 9 – Pontes entre o software livre e o Estado

Figura 10 – Ponte entre o Estado e a tecnologia social

Fonte: autoria própria (2019)

Fonte: autoria própria (2019)
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA

De acordo com a seção de procedimentos metodológicos da introdução

desta pesquisa, neste capítulo é apresentada com detalhes a metodologia utilizada.

Inicialmente  é  realizada  a  caracterização  da  pesquisa  e  da  tipologia  dos  dados

trabalhados. Em seguida são descritas as técnicas empregadas para a coleta de

dados, os requisitos que as nortearam e quais fontes foram utilizadas. Finalmente é

apresentado  o  detalhamento  de  cada  uma  das  etapas  planejadas  e  sua

operacionalização.

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Segundo  Gil  (2008,  p.  26),  a  pesquisa  básica  ou  pura  “busca  o

progresso  da  ciência,  procura  desenvolver  os  conhecimentos  científicos  sem  a

preocupação direta com suas aplicações e consequências práticas” (GIL, 2008, p.

26). De acordo com esse entendimento, esta pesquisa, quanto à sua natureza é

básica,  pois  não  gera  produtos  ou  processos  com  finalidades  imediatas,  mas

conhecimento que pode ser utilizado em pesquisas aplicadas ou tecnológicas.

Com  relação  aos  seus  objetivos,  esta  pesquisa  é  exploratória  e

descritiva. É exploratória, pois “tem como finalidade proporcionar mais informações

sobre  o  assunto”  a  ser  investigado  (PRODANOV  e  FREITAS,  2013,  p.  51).  É

descritiva. pois também visa registrar e descrever “os fatos observados sem interferir

neles” (PRODANOV e FREITAS, 2013, p. 52).

Pesquisas  exploratórias  “habitualmente  envolvem  levantamento

bibliográfico e documental” entre outros procedimentos (GIL, 2008, p. 27). Este é o

caso desta pesquisa, que em parte é documental e em parte consiste de um estudo

de caso (PRODANOV e FREITAS, 2013). 

Esta pesquisa é qualitativa – a quantificação de resultados não é o

ponto relevante aqui. Sua pergunta envolve responder uma questão de “como” e não

de “quanto”, considerando “uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto

é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que

não pode ser traduzido em números” (PRODANOV e FREITAS, 2013, p. 70).
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3.2 TIPOLOGIA DOS DADOS E TÉCNICAS DE COLETA

Segundo  Prodanov  e  Freitas  (2013,  p.  102),  “os  ‘dados’,  em  uma

pesquisa, referem-se a todas as informações das quais o pesquisador pode se servir

nas diferentes etapas do trabalho”.  De acordo com a forma como os dados são

coletados, eles podem ser categorizados como primários ou secundários. 

Dados primários são “extraídos da realidade, pelo trabalho do próprio

pesquisador” e se tratam de informações que não se encontram “em nenhum outro

documento” (PRODANOV e FREITAS, 2013, p. 103). Para Marconi e Lakatos (2003,

p.  175),  as  fontes  primárias  de  dados  são  aquelas  compiladas  ou  feitas  pelos

próprios autores. 

De acordo com Prodanov e Freitas (2013, p. 103) dados secundários

são  “aqueles  já  disponíveis,  acessíveis  mediante  pesquisa  bibliográfica  e/ou

documental”. Gil (2008, p. 50-51) concorda com a pesquisa bibliográfica como fonte

secundária de dados, entretanto Marconi  e Lakatos (2003, p.  174) consideram a

pesquisa documental como sendo “de fontes primárias” e assim denominam dados

secundários de documentação indireta.

Nesta pesquisa serão utilizados dados primários coletados a partir de

um  estudo  de  caso  e  dados  secundários  coletados  a  partir  de  pesquisa  de

documentos compilados ou feitos por outros autores. O estudo de caso consistirá

de  observação  direta  intensiva  pelo  instrumento  da  entrevista  (MARCONI  e

LAKATOS, 2003, p. 195-199). Segundo Yin (2010, p. 39), o estudo de caso é um

método  apropriado  quando  se  deseja  “entender  um  fenômeno  da  vida  real  em

profundidade”,  considerando  que  o  entendimento  englobe  condições  contextuais

significativas.

Segundo Prodanov e Freitas (2013,  p.  102)  “definidos tema, objeto,

problema, tipo e campo de pesquisa, a etapa seguinte é a coleta de dados”. Na

etapa  de  coleta  desta  pesquisa  será  levada  em  consideração  a  afirmação  de

Maricato (2011, p. 4) de que “um corpus de análise, precisa ser amplo o suficiente

para  possibilitar  o  estudo  e  a  interpretação  das  semelhanças,  diferenças,

regularidades e irregularidades observadas”.
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3.3 PROTOCOLO DE PESQUISA

A partir  da  escolha  da  metodologia  de  pesquisa  e  com  base  nos

objetivos a serem alcançados foi delineado um protocolo de pesquisa: 

a) Identificar dentre os softwares construídos pelo Serpro entre 2003 e

2018 aqueles que podem ser caracterizados como softwares livres,

utilizando  como  referência  a  definição  da  Free  Software

Foundation,  independente da classificação que lhes foi  conferida

pela empresa.

b) Selecionar um desses softwares para estudo de caso;

c) Selecionar  um  modelo  de  referência  de  organização  de

comunidade de  software livre para comparação dos processos de

construção e manutenção;

d) Analisar o software escolhido, seus usuários e desenvolvedores.

Esse protocolo foi refinado em 5 macro-etapas ilustradas na Figura 11,

as quais se basearam nas cinco últimas etapas do esquema de Gil (2008, p. 31-32):

seleção da amostra,  elaboração dos instrumentos de coleta de dados,  coleta de

dados, análise e interpretação dos resultados e redação da dissertação. A etapa 1

corresponde à pesquisa bibliográfica, descrita no capítulo de introdução. A etapa 2

compreende a seleção da amostra,  a elaboração dos instrumentos de coleta de

dados. A etapa 3 corresponde à coleta de dados. A aquisição de dados por meio da

pesquisa documental  é destacada como uma atividade que ocorre ao longo das

etapas 2  e  3.  A etapa 4  corresponde exatamente  à  análise  e interpretação dos

resultados e a etapa 5 à redação do relatório com a conclusão da pesquisa.

A base teórica para a operacionalização do estudo de caso será Yin

(2010)  com observação  das  considerações  de  Martins  (2008)  sobre  a  aplicação

desse tipo de estudo no contexto brasileiro.

O detalhamento dos procedimentos metodológicos será realizado no

capítulo específico sobre a metodologia da pesquisa.
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Figura 11 – Diagrama das etapas da pesquisa

3.4 DEFINIÇÃO DA UNIDADE DE ANÁLISE POR PESQUISA DOCUMENTAL

De  acordo  com  o  protocolo  de  pesquisa  definido  no  capítulo  de

introdução, fez-se necessário um levantamento dos softwares livres produzidos pelo

Serpro entre 2003 e 2018, para a partir deles selecionar um como estudo de caso.

Para  esse  levantamento,  foram  consideradas  múltiplas  fontes  de

evidências:

 O sítio institucional do Serpro (http://www.serpro.gov.br);

 As  edições  da  revista  TEMA  (http://www.serpro.gov.br/tema)

publicadas entre 2003 e 2016 – ano da última edição;

Fonte: autoria própria (2018)



67

 O  Portal  do  Software Público  Brasileiro29

(http://www.softwarepublico.gov.br);

 O livro de Mazoni (2017);

 Os  trabalhos  de  conclusão  dos  cursos  de  Especialização  em

Engenharia  de  Software,  em  Engenharia  de  Requisitos  e

Modelagem  de  Negócios  e  em  Gestão  Pública  –  a  distância  –

realizados por funcionários do Serpro por meio de contratos com a

UFRGS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL,

2010;2013);

 O Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão30 – e-

SIC (http://esic.cgu.gov.br).

Cada uma dessas fontes forneceu diferentes informações.

A partir da pesquisa documental no sítio institucional do Serpro, feita a

partir da leitura dos resultados da busca pela palavra-chave “software livre” por meio

da caixa de busca localizada na parte superior da página inicial do sítio, chegou-se a

dois  projetos  que,  segundo  o  discurso  da  empresa,  são  softwares livres

desenvolvidos por ela: Demoiselle Framework e Expresso.

A partir da pesquisa documental nas edições da revista TEMA, chegou-

se  a  24  softwares (Tabela  9)  que,  segundo  o  discurso  da  empresa,  foram

desenvolvidos com licenciamento livre ou a partir  de  softwares livres.  Desses 24

softwares, apenas 5 possuem informações na revista TEMA sobre a publicação dos

códigos fontes: 

 AlienDroid (Github);

 Expresso (comunidadeexpresso.serpro.gov.br);

 Demoiselle (www.frameworkdemoiselle.gov.br);

 Demonstra (demonstra.serpro.gov.br);

 Ouvidoria (Portal do Software Público).

29 Outros países da América do Sul também mantém portais de  software público, como Argentina
(https://www.argentina.gob.ar/onti/software-publico),  Chile  (http://www.softwarepublico.gob.cl),
Paraguai (http://www.softwarepublico.gov.py), Uruguai (http://softwarepublico.gub.uy) e Venezuela
(https://softwarepublico.gob.ve)

30 O Serpro, como empresa pública, está sujeito à Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12527/2011), a
qual regula o acesso à informações de órgãos públicos da administração pública direta. Com base
nessa  lei  e  por  meio  do  Sistema  Eletrônico  do  Serviço  de  Informações  ao  Cidadão  (e-SIC),
qualquer pessoa pode encaminhar pedidos de acesso à informação para esses órgãos.
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Tabela 9 – Projetos do Serpro que são softwares livres de acordo com a revista TEMA

Software Citado nas edições

Comprasnet 168

Sinal 173, 181, 184, 220

Carteiro 182

EMA 188

Sistema Gestão de Pessoas – SGP 188

Histórico de Aquisições – Hisaq 188

Sistema de Emissão e Controle de Correspondências – Siscor 188

Sistema de Agendamento de Eventos – Agenda Nacional 188

Sistema Integrado de Auditoria – Sisaud 188

Sistema de Administração Receita Integrado de Auditoria – Siare 188

Sistema de Apoio à Gerência Unificada de Informações – Sagui 193

Expresso, Expresso V3, Expresso em Nuvem 198,  203,  220,  224,
226

Siape-Saúde 201

Demoiselle 201, 225, 226

Farol 201

Porto sem Papel 209, 219

Sistema de Convênios – Siconv 210

Sistema Ouvidoria 212

Sistema  de  Geração  e  Tramitação  de  Documentos  Oficiais  do  Governo
Federal – Sidof

213

Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro –
Siconfi

224

Portolog 225

Demonstra 225

Participa.br 226

AlienDroid 226

Fonte: autoria própria (2018)

De 71  softwares categorizados como  Software Público pelo Portal do

Software Público, há apenas um  software de autoria declarada do  Serpro em sua

página de descrição, o Demoiselle.  Para 44 desses 71 softwares,  foi  necessário

efetuar uma pesquisa em outras páginas do Portal do Software Público ou no portal

do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP –

para  se  encontrar  informações  de  autoria.  Dentre  esses  44  itens,  dois  foram

identificados como de autoria do Serpro: o Sistema de Ouvidoria e o Sagui.

O livro de Mazoni  (2017) é conciso, mas faz referência a  softwares
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citados  no  material  coletado  nas  fontes  documentais  anteriores,  identificando-os

como softwares livres construídos pelo Serpro: Demoiselle Framework, ExpressoV3

(ou ExpressoBR), Participa.br e Sagui. 

De 37 monografias dos cursos de Especialização do convênio entre

Serpro e UFRGS, 4 abordam  softwares livres que os autores afirmam terem sido

construídos pelo  Serpro:  Demoiselle  Framework,  Expresso,  LianeTTS,  Ouvidoria,

Participa.br e Sagui.

Enquanto  as  fontes  documentais  anteriores  trataram  de  dados  de

acesso  público,  disponíveis  livremente  para  consulta,  a  pesquisa  realizada  pelo

Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) se concentrou em

dados até então de acesso privado, que não estavam disponíveis livremente para

consulta.  Por meio do e-SIC, o Serpro informou ter construído 840  softwares de

código-aberto, categoria dentro da qual o software livre se encontra. 

Era necessário validar se  softwares declarados pelas diversas fontes

documentais como sendo de código aberto eram também softwares livres.

O instrumento para validar se um projeto de  software é  software livre

nesta  análise  foi  baseado  na  definição  de  software livre  da  Free  Software

Foundation.  Ele foi  denominado aqui  por conveniência de Crivo de Stallman, em

analogia com o Crivo de Eratóstenes (BENNER, 1992, p. 57), pois consiste em um

processo eliminatório.

O Crivo de Stallman consiste em duas perguntas, baseadas nas quatro

liberdades do software livre (Tabela 10). Para determinar se um software é livre, a

pergunta  CS1  (O  código  fonte  está  disponível)  deve  ter  como  resposta  “Sim”

enquanto a pergunta CS2 (A licença restringe o uso, execução ou modificação) deve

ter como resposta “Não”.

Tabela 10 – Crivo de Stallman

[CS1] O código-fonte está 
disponível?

[CS2] A licença restringe o 
uso, execução ou modificação
do software?

O software é livre?

Sim Sim Não

Sim Não Sim

Não Sim Não

Não Não Não

Fonte: autoria própria (2018)
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As  quatro  liberdades  essenciais  do  software  livre  segundo  a  Free

Software Foundation (2017)  enfatizam que o “acesso ao código-fonte é um pré-

requisito” para que se possa “estudar como o programa funciona” (liberdade 1) e

“distribuir cópias de suas versões modificadas a outros” (liberdade 3). De forma não

explícita, o acesso ao código-fonte também é requisito para a liberdade 0 (zero), que

trata  da  execução  do  programa  conforme  o  desejo  do  usuário,  “para  qualquer

propósito”. Com o código-fonte disponível, é possível gerar o executável a partir de

um  compilador.  A  simples  disponibilidade  do  executável  não  oferece  liberdade

completa,  porque o executável  pode ter  sido  compilado para  execução em uma

plataforma específica de  hardware.  Com o código-fonte, é possível gerar versões

executáveis para mais de uma plataforma. Assim, o acesso ao código-fonte é uma

condição  sine  qua non para  que um  software seja  livre.  Mas não é  a  condição

suficiente, pois sua licença deve permitir o livre uso, modificação e redistribuição.

A pergunta CS1 refere-se à possibilidade de usar, estudar, modificar e

redistribuir. A pergunta CS2 refere-se à legalidade desses atos. Ou seja, se o autor

do programa concedeu os direitos de uso, estudo, modificação e redistribuição. A

pergunta CS1 diz respeito ao que se pode fazer com o software tendo como limite

apenas a vontade e os meios necessários. A pergunta CS2 diz respeito ao que se

pode  fazer  com  o  software de  acordo  com  limites  morais  estabelecidos  pelas

licenças de  software. O código fonte de um software pode estar disponível sem a

permissão dos seus autores – e isso constitui pirataria.

Com relação à disponibilidade dos códigos fontes de seus projetos de

software, o Serpro respondeu que possui três repositórios de código fonte aberto:

 https://www.frameworkdemoiselle.gov.br 

 http://comunidadeexpresso.serpro.gov.br/portal/index.php 

 https://github.com/Estaleiro

Na  verdade,  os  dois  primeiros  endereços  não  correspondem  a

repositórios de código fonte, mas a portais que contém a referência aos repositórios.

A informação  sobre  o  repositório  do  projeto  Demoiselle  foi  encontrada  logo  na

página inicial de seu portal, em um banner na parte superior. A informação sobre o

repositório  do  projeto  Expresso  V3  só  foi  localizada  ao  se  pesquisar  no  menu

“Projeto” do seu portal, depois no item “Como contribuir” e finalmente no item “No

Desenvolvimento”, o qual conduziu até uma wiki – uma coleção de documentos em
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hipertexto. Nessa wiki, foi localizada a seguinte página:

https://comunidadeexpresso.serpro.gov.br/mediawiki/index.php/Passo_

a_Passo_para_o_Desenvolvimento. 

Nessa página constava, de forma não clara, o endereço do repositório.

Após essa busca, constatou-se que os repositórios, na verdade, são:

 https://github.com/demoiselle

 https://gitlab.com/expresso_livre/Expresso

 https://github.com/Estaleiro

Dos  softwares identificados  como  livres  pelas  diversas  fontes

documentais, foi possível localizar repositórios de código fonte para apenas 5 deles.

Em 5 de abril  de 2018, o  software Ouvidoria, mencionado pela revista TEMA, foi

descontinuado pelo Portal do  Software Público e alguns meses depois seu código

fonte foi removido do repositório31. Embora por meio do e-SIC o Serpro afirme ter

mais  de  800  softwares de  código  aberto,  não  há  repositório  de  código  desses

softwares em nenhum lugar, tanto que, quando questionada sobre os repositórios, a

empresa informou apenas 3. Assim, pela aplicação da pergunta CS1 do Crivo de

Stallman, foram identificados apenas 5 possíveis  softwares livres produzidos pelo

Serpro:

 AlienDroid (GPLv3);

 Demoiselle (LGPLv3);

 Estaleiro (várias cópias da licença Apache 2.0);

 Expresso V3 (AGPLv3);

 Sagui (GPLv2).

Foi  dito  “possíveis”,  porque  para  serem  livres,  de  acordo  com  a

pergunta  CS2  do  Crivo,  deve-se  observar  a  licença  do  software.  Das  licenças

encontradas nos repositórios  pesquisados,  a Free Software Foundation –  FSF –

reconhece a AGPLv3, a Apache License 2.0, a GLPv3 e a LGPLv3 como licenças de

software livre32. Assim, pela resposta à pergunta CS2 do Crivo de Stallman, pode-se

afirmar que AlienDroid, Demoiselle, Expresso V3, Ouvidoria e Sagui são  softwares

livres. 

O  Estaleiro,  ao  contrário  dos  outros  softwares,  não  possui  em seu

31 https://softwarepublico.gov.br/social/spb/comunidades-descontinuadas)
32 https://www.gnu.org/licenses/licenses.html



72

repositório  um arquivo  de licença,  ou  um arquivo  que  contenha a  licença como

comentário no código fonte de um programa. Na verdade, pela análise do conteúdo

do repositório do Estaleiro, constatou-se de que ele não se trata realmente de um

software, mas de uma página que concentra referências a 17  softwares distintos.

Desses 17, 15 são identificados explicitamente como cópias modificadas de outros

repositórios. Apenas 2 são  softwares sem menção sobre sua origem (original  ou

cópia).

14 cópias modificadas usam a Apache License 2.0, que é considerada

licença de software livre pela FSF. Os 2 softwares originais do repositório (kublog e

12factors)  e  1  copiado  (codedns-io)  não  tem licença.  Segundo  a  Free Software

Foundation (2018a, tradução nossa), “se o código fonte não carrega uma licença

que dê aos usuários as quatro liberdades fundamentais,  então a menos que ele

tenha  sido  explicitamente  e  validamente  colocado  em  domínio  público,  não  é

software livre”.  Em outras palavras, para a FSF, se uma parte do  software não é

explicitamente declarada livre, então o software todo é considerado como não livre.

Como não há no repositório do Estaleiro nenhuma menção explícita à

colocação dos softwares kublog e 12factors em domínio público, e considerando que

esses dois projetos constituem o Estaleiro enquanto software original, a conclusão é

que o Estaleiro não é um software livre.

Assim, após a pergunta CS2 do Crivo de Stallman, chegamos à lista

final  de  softwares livre  desenvolvidos pelo Serpro,  desde 2003 até o final  deste

estudo:

 AlienDroid;

 Demoiselle;

 Expresso V3;

 Sagui.

Após a determinação do conjunto de softwares livres, era necessário,

conforme o que foi planejado, selecionar um para o estudo de caso. Nessa seleção

inicialmente  adotou-se  um  critério  eliminatório: para  reduzir  possibilidades  da

influência  de  preconceitos,  simpatias  ou  antipatias,  não  serão  objeto  de  estudo

softwares nos  quais  o  autor  da  pesquisa  tenha  participado  da  construção  e/ou

manutenção. A partir desse critério eliminam-se os projetos Demoiselle e Expresso
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V3.

Restaram assim, AlienDroid e Sagui. O AlienDroid é citado apenas pela

revista TEMA, enquanto o Sagui é citado pela revista TEMA, por Mazoni (2017, p.

19) e Silva (2014, p. 39) e encontra-se disponível para participação no Portal do

Software Público Brasileiro – PSP. Além de ser encontrado em mais de uma fonte, o

Sagui é classificado um software público.

O Software Público Brasileiro  é um tipo específico  de software livre que
atende  às  necessidades  de  modernização  da  administração  pública  de
qualquer dos Poderes da União,  dos Estados,  do Distrito  Federal  e  dos
Municípios  e  é  compartilhado  sem  ônus  no  Portal  do  Software  Público
Brasileiro, resultando na economia de recursos públicos e constituindo um
recurso  benéfico  para  a  administração  pública  e  para  a  sociedade.
(MINISTÉRIO  DO  PLANEJAMENTO,  DESENVOLVIMENTO  E  GESTÃO,
2017)

Essa afirmação explícita sobre benefício à sociedade se relaciona com

as  diretrizes  do  Programa  Serpro  de  Software Livre,  o  que  indica  um  possível

resultado  concreto  dele.  Em  acréscimo,  de  acordo  com  a  revista  TEMA  e  os

repositórios de código-fonte desses softwares, o Sagui é o mais longevo dentro do

período pesquisado. Em uma pesquisa inserida dentro do campo dos estudos de

ciência, tecnologia e sociedade, o  software hospedado no PSP desperta um maior

interesse pela oportunidade de questionar essa proposta de software público. Assim,

pelo que foi exposto, o Sagui tornou-se o objeto do estudo de caso.

3.5 PLANO DE COLETA DE DADOS

Uma vez definido  que o  objeto  de  estudo –  ou unidade de análise

conforme Yin (2010, p. 51) – seria o software Sagui, foi elaborada um um plano de

coleta de dados o qual incluiu, além da revisão aprofundada das fontes documentais

citadas anteriormente, as questões orientadoras da pesquisa a serem aplicadas nas

entrevistas, de acordo com o prescrito por Yin (2010, p. 106-108).

Após  solicitação  de  informações  pelo  sistema  e-SIC  sobre  como

realizar  o  estudo  de  caso  no  Serpro,  foi  necessário  seguir  uma  sistemática  de

pesquisa acadêmica da empresa definida pela empresa33. A coordenadora da Rede

33 http://primeiraleitura.serpro.gov.br/pasta_noticias/noticia022014/solicitacoes-para-aplicacao-de-
pesquisa-academica
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de  Pesquisa  Acadêmica  na  Universidade  Corporativa  do  Serpro  –  Uniserpro  –

informou que era  necessária  a  aprovação do projeto  de  pesquisa  em banca de

qualificação para aplicação dos instrumentos de coleta de dados – as entrevistas –

na  empresa.  No  formulário  de  pedido  de  pesquisa  acadêmica  utilizado  pela

Uniserpro é necessário informar a data da qualificação do projeto.

Foi  possível  executar  uma  pesquisa  documental  preliminar  sobre  o

Sagui antes da aprovação do projeto pela banca de qualificação, a partir de quatro

fontes de referência:  o  sítio institucional  do Serpro,  a  revista  TEMA, o Portal  do

Software Público,  que  hospeda  atualmente  os  recursos  de  colaboração  da

comunidade do Sagui, e o Sourceforge, um repositório de projetos de software livre,

onde foram encontradas algumas versões do Sagui.

A partir das fontes de referência citadas, foi realizada, como será visto

no capítulo dos resultados da pesquisa, uma reconstituição histórica da construção e

manutenção do Sagui. Esse trabalho envolveu, além da leitura de documentação do

software, a análise histórica de seu código-fonte – a comparação entre as mudanças

das várias versões criadas durante o período de tempo delimitado neste projeto de

pesquisa. 

Com relação  às  entrevistas,  o  objetivo  foi  coletar  informações  com

usuários  e  desenvolvedores  do  software Sagui  e  seus  respectivos  chefes.  Os

usuários  e  seus  chefes  foram  selecionados  a  partir  de  um  departamento  da

superintendência de operações da empresa localizado na cidade de Curitiba. Uma

sondagem inicial com funcionários da empresa indicou que os desenvolvedores do

software não estavam em Curitiba e que havia uma possibilidade de que nem todos

estivessem na mesma cidade – algo extremamente comum em projetos de software

livre mantidos por meio de redes de telecomunicação. Isso implicava que poderia

não ser possível aplicar pessoalmente as entrevistas com os desenvolvedores, o

que exigiria um meio de comunicação a distância que permitisse a gravação da

conversa. A mesma dificuldade ocorreria para os chefes dos desenvolvedores.

Deve-se  esclarecer  que  a  pesquisa  foi  realizada  em  uma  empresa

distribuída, que conta com unidades em várias cidades do Brasil. O detalhamento

sobre sua estrutura será feito na descrição da operacionalização da pesquisa.

As entrevistas foram feitas individualmente seguindo os roteiros semi-

estruturados dos apêndices A, B, C e D, os quais dirigem-se respectivamente aos
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usuários do Sagui, aos desenvolvedores do Sagui, aos gerentes dos usuários e aos

gerentes dos desenvolvedores.

As  questões  comuns  da  entrevista  buscaram  saber  o  perfil  dos

funcionários entrevistados, ou seja, qual atividade exerciam na empresa (Q.A1.1),

qual  seu  conhecimento  sobre  o  conceito  de  software livre  da  Free  Software

Foundation (Q.A1.3) e qual seu envolvimento pessoal com software livre, ou, mais

precisamente, se apenas usa ou se também desenvolve  softwares livres (Q.A1.4).

As  questões  específicas  buscaram  saber  a  participação  dos  funcionários  na

construção  do  software  (Q.A1.2,  Q.B1.1  e  Q.D1.1i e  a  autonomia  do  uso  e  da

construção do software (Q.C1.1 e Q.D1.1).

Na  próxima  seção  será  feita  a  descrição  dos  procedimentos  de

operacionalização da pesquisa documental  do Sagui  e das entrevistas com uma

amostra de usuários, desenvolvedores e gerentes.

3.6 OPERACIONALIZAÇÃO DA PESQUISA

3.6.1 PESQUISA DOCUMENTAL

A pesquisa documental sobre o Sagui valeu-se das fontes utilizadas para

descobrir  os  softwares livres  criados  pelo  Serpro,  no  período  delimitado  para  a

pesquisa, com o acréscimo do sítio Sourceforge34, onde foi encontrada uma página

com o código fonte do Sagui e documentação.

3.6.1.1 O sítio institucional do Serpro

Foi realizada uma busca pela palavra-chave Sagui no sítio institucional do

Serpro, utilizando-se a caixa de busca localizada na parte superior da página inicial

do sítio.  Foram encontrados 21 itens (19 notícias e 2 relatórios),  os quais estão

listados na Tabela 12.

34 Sourceforge (https://sourceforge.net) é um sítio dedicado a ajudar projetos de software de código
aberto. Ele hospeda códigos fonte e provê ferramentas para desenvolvimento, gratuitamente. O
sítio é mantido a partir de publicidade veiculada nas páginas dos projetos.
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Tabela 12 – Resultados da busca da palavra-chave “Sagui” no sítio institucional do Serpro

Data de
publicação

Título Resumo

14/11/2007 Simpósio  aborda
Ferramenta Sagüi

Desenvolvida pelo Serpro, a solução poderá ser liberada para
a comunidade de Software Livre.

11/04/2008 Fisl 9.0 bate recorde no
número de caravanas

Organizadores  do  Fórum  Internacional  de  Software  Livre
esperam mais de 6 mil visitantes no local do evento e 25 mil
internautas acompanhando as palestras pela rede mundial de
computadores

15/04/2008 O  Serpro  e  a  Caixa
lançam  o  Sagüi  e  o
Curupira

A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI),
do  Ministério  do  Planejamento,  lança  esta  semana  dois
sistemas de software livre.

15/04/2008 Fisl9.0  leva mais de 6
mil  pessoas  a  Porto
Alegre

Neste ano, o Fórum Internacional Software Livre, que acontece
pela nona vez consecutiva, terá público recorde

18/04/2008 Serpro lança Sagui  no
fisl9.0

Evento contou com a presença de mais de 200 pessoas. 

18/04/2008 Software  Livre  é
sinônimo de pluralismo,
afirma Lula

Durante a abertura  da 9ª edição do Fórum Internacional  de
Software  Livre,  o  presidente  da  República  declarou  que  o
Software  Livre  é  uma  política  de  governo.  A declaração  foi
dada em carta dirigida aos participantes do evento, lida pelo
diretor-presidente do Serpro, Marcos Mazoni.

22/04/2008 II Encontro de Software
Livre de Pernambuco

A partir desta quarta-feira (23), às 9h, começa o II Encontro de
Software Livre de Pernambuco – Eslpe, na Faculdade Maurício
de  Nassau,  em  Recife.  O  Serpro  participa  com  palestras,
minicurso  sobre  Shell  Script  e  apresentando  três  soluções
livres  em  seu  estande:  o  Sistema  de  Apoio  à  Gerência
Unificada  de  Informações  (Sagui),  Rede  Local  de  Software
Livre (RLSL) e o programa de Inclusão Digital.

30/04/2008 Interatividade  no
Extremo:  Software
Livre em João Pessoa

Nos dias 2, 3 e 4 de maio ocorre o II Encontro de Software
Livre da Paraíba (Ensol/PB 2.0), em João Pessoa, capital do
Estado.  O  evento  é  organizado  pelos  grupos  G/LUG-PB  e
PSL-PB  e  será  realizado  no  Espaço  Cultural  José  Lins  do
Rego.

02/05/2008 VoIP  do  Serpro  é
destaque no II Ensol

Dentre  as  soluções  apresentadas  pelo  Serpro  durante  o  II
Encontro  de Software Livre  da Paraíba  (Ensol),  o  destaque
ficou  com  o  sistema  de  telefonia  de  voz  sobre  IP  (VoIP),
baseado em software livre e recentemente desenvolvido pela
Empresa

12/05/2008 Soluções Serpro serão
apresentadas  no
InfoBrasil 2008

Durante  o  Congresso  Tecnológico  InfoBrasil  2008,  realizado
em Fortaleza,  o Serpro vai  apresentar  as soluções:  Sinpa -
Sistema Nacional de Passaportes, desenvolvido para a Polícia
Federal;  Sagui – Sistema de Apoio à Gerência Unificada de
Informações, uma solução software livre; e Teleip - soluções
Telefonia IP via Internet.

27/08/2008 Celepar apresenta sua
experiência  de
migração para SL

O  diretor  de  serviços  IP  e  Multimídia  da  Companhia  de
Informática  do  Paraná  (Celepar),  Cláudio  Dutra,  trouxe  a
“Experiência da Celepar com Software Livre” para a primeira
tarde do Consegi 2008.

(Continua)
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Data de
publicação

Título Resumo

28/08/2008 Consegi  promove  a  III
Rodada  de
Compartilhamento  de
Software

O  encontro  reforça  a  postura  colaborativa  entre  órgãos  de
governo  e  sociedade,  impulsionando  as  redes  de
desenvolvimento de software.  Ao longo do dia,  14 soluções
livres serão apresentadas e disponibilizadas para o público.

23/01/2009 Mazoni bate-papo com
campuseiros  sobre  SL
e Inclusão Digital

Diretor-presidente  do  Serpro,  Marcos  Mazoni,  participou  da
Campus Party, na quinta-feira, 22. Além de debate televisivo
sobre inclusão, ele palestrou sobre a importância do SL para o
Governo Federal em atividade que se estendeu até às 22h.

23/01/2009 Bate-papo  entre
Mazoni  e  campuseiros
estendeu-se até às 22h

Nesta  quinta-feira  (22),  Marcos  Mazoni  debateu  inclusão
digital,  falou  sobre  Serpro  e  software  livre  em  palestra  e
participou de bate-papo até às 22h na Campus Party Brasil
2009.

07/06/2011 Framework  Demoiselle
lançado  no  Portal  do
Software Público

Durante  a  abertura  do  CONSEGI,  no  dia  11  de  maio,  foi
lançada a comunidade para o Framework Demoiselle dentro
do Portal  do SPB.  A assinatura contou com a presença  do
presidente  do  SERPRO Marcos  Mazoni  e  do  Secretário  da
SLTI Delfino Souza.

27/09/2011 Sagui:  tecnologia
Serpro  disponível  para
a comunidade

Criado  para  viabilizar  a  implantação  ágil  do  GNU/Linux  no
Serpro,  o  Sagui  foi  o  primeiro  sistema  desenvolvido  na
empresa e liberado como software livre.

20/12/2013 O Serpro e o software
livre

Relembre  a  trajetória  e  as  conquistas  alcançadas  pela
empresa a partir da opção pela plataforma aberta

20/12/2016 Downloads e Softwares Soluções disponíveis para download

14/02/2017 Relatorio  de
Administracao.pdf

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2008

20/10/2017 Clipping 08/2017 Serpro  na  Mídia.  Coordenação  Estratégica  de  Relações
Institucionais. Agosto 2017.

30/10/2017 Clipping 08/2017 Serpro  na  Mídia.  Coordenação  Estratégica  de  Relações
Institucionais. Agosto 2017.

Fonte: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (2018e)

Dos itens encontrados no sítio do Serpro, a maioria (52%) foi publicada

em  2008.  Os  dois  últimos  itens  de  2017  são  arquivos  duplicados  de  notícias

coletadas na imprensa sobre o Serpro. O antepenúltimo item, embora publicado em

2017, é um relatório sobre a administração do Serpro em 2008.

3.6.1.2 A revista TEMA

Nas  edições  da  revista  Tema  publicadas  entre  2003  e  2016,  foi

encontrado apenas um artigo com a palavra “Sagui”. É o artigo “Com direito a voz”

da edição 193 de 2008. No início do artigo é enfatizado que o Sagui é o primeiro
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software desenvolvido inteiramente pelo Serpro cujo código fonte foi liberado pela

empresa.

Figura 12 – Quadro do artigo “Com direito a voz” da edição 193 da revista TEMA

3.6.1.3 O Portal do Software Público Brasileiro – PSP

No PSP, a partir do mecanismo de busca da página inicial (Figura 13), foi

possível  localizar a página específica do Sagui  (Figura 14),  onde há um resumo

sobre a finalidade do software e seus benefícios para o Serpro, links para download

de seus dois pacotes35 (Cliente e Servidor), para o manual de usuário, e para as

ferramentas  de  participação  no  desenvolvimento,  para  a  tradução da  licença do

software (GPL V2) e alguns indicadores.

35 A página do Sagui usa o termo “versão” no lugar de “pacote”. O termo “versão” é inadequado para
os arquivos disponíveis para download nessa página, porque versão representa o estado de todos
os  arquivos  do  software  em  um determinado  momento,  enquanto  pacote  é  um  conjunto  de
arquivos que compõem o software.

Fonte: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (2017c)



79

Figura 13 – Resultado da busca pela palavra “sagui” no Portal do Software Público Brasileiro

Figura 14 – Página do Sagui no Portal do Software Público Brasileiro

Fonte: autoria própria (2018)

Fonte: autoria própria (2018)
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Até o dia 29 de novembro de 2018, a página do Sagui contabilizava

988 visitas e 1868 downloads. O Sagui está hospedado no PSP desde 11 de abril de

2008. Os indicadores de pessoas beneficiadas e recursos economizados não foram

informados pelo administrador do software.

O link “Comunidade” da página do Sagui direciona o usuário para outra

página,  na  qual  é  possível  encontrar  as  listas  de  discussões  e  o  link  para  o

repositório  de  código  fonte.  Nesse  repositório,  implementado  com  o  software

Gitlab36, há apenas uma versão, registrada, em 7 de junho de 2016. Essa versão

contém apenas  o  código  fonte  do  pacote  Servidor  do  Sagui.  No  registro  dessa

versão consta o endereço de e-mail  da pessoa que o efetuou:  Álvaro Fernando

Matos de Souza. Foi então encaminhada uma mensagem a Álvaro, solicitando as

seguintes informações: qual era seu papel na comunidade Sagui, por que só havia o

código fonte do pacote Servidor no repositório e se havia algum outro repositório de

código fonte para o Sagui. 

Ele  respondeu  que  havia  atuado  como  pesquisador  durante  sua

graduação no projeto do Novo SPB e havia realizado uma série  de análises de

métricas nos softwares hospedados no Portal do Software Público. Acrescentou que

não teve contato com o desenvolvimento do Sagui, apenas hospedou o código fonte

do pacote Servidor disponível na página inicial  dentro do repositório para coletar

métricas. Ou seja, não havia código fonte do Sagui disponível para desenvolvimento

no PSP até 2016. No próprio PSP é possível encontrar um artigo de Álvaro, falando

sobre isso:

Como insumo para parte do meu trabalho, realizei uma categorização dos
softwares disponibilizados no Portal do Software Público Brasileiro […]

No entanto, um fato está dificultando esta análise: aproximadamente  75%
dos softwares disponibilizados no SPB *não *possuem seus códigos-
fonte versionados no Gitlab do próprio SPB. Realizando uma pesquisa
simples, encontrei alguns em outros serviços (Github, Bitbucket, etc), o que
já  sana  este  meu  primeiro  desafio.  Porém  é  algo  que  atinge  toda
comunidade que  utiliza  o  SPB:  sejam desenvolvedores  interessados  em
contribuir/evoluir  os  softwares;  sejam  usuários  finais  que  também
contribuem com o registro de problemas/dúvidas/bugs. (SOUZA, 2016, grifo
nosso)

36 Gitlab (https://about.gitlab.com) é um gerenciador de repositório de software baseado no sistema 
de controle de versão Git (https://git-scm.com).
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3.6.1.4 Livro Software Livre – uma história de resistência

Embora haja uma seção no livro de Mazoni (2017) cujo título é o nome do

Sagui por extenso, há na verdade apenas uma frase do autor sobre o software:

Outro projeto que já possuía um embrião, e que resolvi dar muito apoio, foi o
“Sagui”,  que acredito  ter  sido o grande responsável  pela qualificação do
nosso ambiente de forma remota. (MAZONI, 2017, p. 91)

3.6.1.5 Trabalhos de especialização da UFRGS em convênio com o Serpro

Komosinski (2014), Silva (2014) Souza (2014) e Tiboni (2014) mencionam

softwares livres  desenvolvidos  pelo  Serpro,  mas  apenas  Silva  (2014)  menciona

explicitamente o Sagui, sem explicar, entretanto, do que se trata:

Desde 2003,  o  SERPRO utiliza  em larga escala  tecnologias construídas
nesta tecnologia [de software livre]. Investe em projetos como o Demoiselle,
Expresso, Liane TTS, Ouvidoria e Sagui, entre outros. (SILVA, 2014, p. 39)

3.6.1.6 Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão

Foram realizadas solicitações específicas sobre o Sagui ao Serpro, por meio

do sistema e-SIC, sobre a utilização e desenvolvimento do software na empresa. 

Em resposta ao protocolo 9992800041920181237,  o  Serpro informou que

apenas um empregado desenvolve o Sagui e aproximadamente 100 empregados o

utilizam. A empresa informou que o software é utilizado por todos os funcionários de

2º e 3º nível de atendimento38.

Em resposta ao protocolo 9992800045020184539, o Serpro informou que a

área responsável pela manutenção do Sagui é a Divisão de Suporte a Tecnologias

de Servidores – OPGTC/OPTSE.

37 http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/dados/Lists/Pedido/DispForm.aspx?ID=699088
38 Atendimentos  de  2º  e  3º  nível  (second-line  support e  third-line  support)  são  definidos  pela

Infrastructure Technology Information Library – ITIL – como níveis em uma hierarquia de grupos de
suporte  que  contém  especialistas  com  mais  prática,  tempo  ou  recursos  para  atendimento
(CROWN, 2011).

39 http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/dados/Lists/Pedido/DispForm.aspx?ID=706140
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3.6.1.7 Sourceforge

No serviço  de  hospedagem de  softwares livres  Sourceforge,  a  partir  da

digitação da palavra “Sagui” na caixa de busca localizada em sua página inicial, foi

possível  localizar  a  página  específica  do  Sagui  (Figura  15).  Essa  página  foi

registrada em 19 de junho de 2008 e informa que o software tem como público-alvo

administradores  de  sistema,  que  sua  interface  é  baseada  em  Web,  que  sua

linguagem  de  programação  é  PHP e  que  seu  ambiente  de  banco  de  dados  é

PostgreSQL.  Essas  informações  não  constam na  página  do  Sagui  no  Portal  do

Software Público – PSP, de forma explícita, mas estão presentes no manual que

pode ser baixado do sítio.

Figura 15 – Página do Sagui no Sourceforge

Fonte: autoria própria (2018)
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Na aba  Files  da  página  do  Sagui  no  Sourceforge existem duas  pastas,

“Sagui Client_Server 2008-04-17” e “Documentation”. A primeira pasta contém dois

pacotes de software, “Server 1.0” e “Client 1.3”. A segunda contém um manual de

uso do software – o mesmo encontrado no PSP. Embora a página registre que sua

última atualização foi em 27 de março de 2013, a última modificação registrada para

o código fonte e a documentação do Sagui no Sourceforge foi em 25 de junho de

2008.

3.6.2 ENTREVISTAS

Nesta  seção,  será  feita  uma  breve  descrição  do  Serpro,  de  sua

diretoria  de  operações  e  da  superintendência  de  operações,  dentro  da  qual

trabalham  os  usuários  do  Sagui.  Em  seguida,  será  relatada  a  seleção  dos

entrevistados.

3.6.2.1 O Serpro

Em 1964, a Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda, uma equipe

formada pela  Fundação  Getúlio  Vargas,  enviou  um relatório  com a  proposta  da

criação de uma entidade para realizar processamento eletrônico e eletromecânico

de dados da fiscalização financeira do governo federal. Essa comissão argumentou

que pouco havia sido feito até aquele momento para assimilar e utilizar os recursos

da computação eletrônica na “previsão, controle, verificação e prevenção de abusos

e fraudes em toda a extensão do território nacional” (COMISSÃO DE REFORMA DO

MINISTÉRIO DA FAZENDA, 1965, p. XVI). 

Como  resultado  da  proposta  da  comissão,  o  Serviço  Federal  de

Processamento de Dados – Serpro – foi criado em 1º de dezembro de 1964, pelo

presidente Humberto de Allencar Castello Branco para:

a  execução  com  exclusividade,  por  processos  eletromecânicos  ou
eletrônicos, de todos os serviços de processamento de dados e tratamento
de  informações,  necessários  aos  órgãos  do  Ministério  da  Fazenda  a
execução de serviços congêneres que venha a contratar com outros órgãos
da  administração  federal,  estadual  ou  municipal;  a  prestação  do
processamento  técnico  a  êsses  mesmos  órgãos,  no  campo  de  sua
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especialidade. (BRASIL, 1964)

Embora  a  lei  4.516  de  1964  que  o  criou  mencione  esse  objetivo

genérico, o problema principal que motivou a criação do Serpro foi a arrecadação de

impostos, conforme relata Faria (2014):

O Brasil se expandia economicamente, em 1965, com o acelerado processo
de  industrialização.  Para  acompanhar  esse  ritmo,  foi  necessário  o
aperfeiçoamento de métodos, notadamente, o de arrecadação de tributos.

Na época, as declarações de imposto de renda acumulavam-se e não eram
processadas com a velocidade necessária.

A atuação do Serpro foi essencial para melhorar o sistema de arrecadação e
os  serviços  da  empresa  logo  foram  estendidos  a  outras  entidades
governamentais. (FARIA, 2014, p. 42) 

Em 1970, o presidente Emílio Garrastazu Médici alterou o objetivo da

empresa para:

a execução de serviços de tratamento de informações e processamento de
dados, através de computação eletrônica ou eletromecânica, a prestação de
assistência no campo de sua especialidade. (BRASIL, 1970)

A  demanda  por  mais  agilidade  no  processamento  declarações  do

imposto de renda motivou inovações tecnológicas na década de 1970. Em 1972,

técnicos do Serpro criaram um concentrador de teclados, para substituir o sistema

de entrada de dados baseado em cartões perfurados (FARIA, 2014). Segundo o ex-

diretor do Serpro José Dion de Melo Teles, esse concentrador foi o primeiro sistema

projetado e fabricado no Serpro  (TELES,  2018).  Em 1978,  técnicos da empresa

criaram “um novo sistema de transcrição de dados por terminais de vídeo” chamado

STV 1600 (FARIA, 2014, p. 42).

Além da contribuição para a modernização do sistema eleitoral na década
de  1980,  o  Serpro  também  desenvolveu  importantes  soluções
estruturadoras  de  governo,  como  o  Sistema  Integrado  de  Administração
Financeira  (Siafi)  e  o  Sistema  Integrado  de  Administração  de  Recursos
Humanos (Siape). (FARIA, 2014, p. 42).

Segundo Serra (2014),  na  década de 1980 o Serpro  deixou de ser

apenas um ambiente de processamento de dados e passou também a desenvolver

soluções em tecnologia da informação. Isso quer dizer que nesse período a empresa

começou a desenvolver software como parte de seu negócio.

Segundo  o  Ministério  do  Planejamento  (2018a),  o  Serpro  é  uma
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empresa de comércio e serviços supervisionada pelo Ministério da Fazenda, com

controle acionário direto exclusivo da União Federal e não dependente do Tesouro

Nacional.  Em 30 de novembro de 2018 ela contava com 9.532 empregados. Em

2017 contava com um patrimônio líquido de cerca de R$ 636 milhões e quase R$

3,6 bilhões de ativos totais.

O Serpro é o  principal  agente estatal  de fomento da informática pública
brasileira, fornecendo a infraestrutura necessária às ações estruturantes do
Governo Federal e que permitem à administração pública maior eficiência
na sua gestão, controle e divulgação dos dados: receita, investimentos e
gastos. (TIBONI, 2014, p. 39)

O Estatuto do Serpro afirma que a primeira finalidade da empresa é

“contribuir  para  o êxito  da  gestão e  da governança do Estado,  em benefício  da

sociedade” (SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, 2017b). Pela

observação dos serviços prestados pela empresa em seu catálogo, o benefício da

sociedade parece ser um objetivo indireto, a ser alcançado com a prestação direta

de serviços de tecnologia da informação para o Estado.

O  Serpro  possui  uma  estrutura  hierárquica  na  qual  um  diretor-

presidente comanda diretores, os quais, por sua vez, comandam superintendentes

(Figura  16).  O  Serpro  possui  11  unidades  regionais  e  16  escritórios  próprios

distribuídos pelas capitais dos 26 estados e do distrito federal.  Além disso, seus

empregados também estão presentes em 80 pontos de atendimentos da Secretaria

da  Receita  Federal  do  Ministério  da  Fazenda  (SERVIÇO  FEDERAL  DE

PROCESSAMENTO DE DADOS, 2018c).

Segundo a sua coordenação estratégica de inovação e governança de

TI – CEGTI, o Serpro utiliza 264  softwares livres em suas atividades, distribuídos

nos seguintes temas:  backup e  restore,  colaboração, desenvolvimento, escritório,

gerenciamento de conteúdo, infraestrutura de TI e redes sociais (MINISTÉRIO DA

TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, 2017b).

De acordo com a CEGTI,  o Serpro contribuiu com alguns  softwares

livres, como o OpenJDK40, o Oryx Editor41, o Moodle42 e o Plone43 (MINISTÉRIO DA

TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO,  2017c).  Observa-se

que  a  quantidade  de  softwares para  o  qual  a  empresa,  como  coletivo  de

40 https://openjdk.java.net
41 https://www.openhub.net/p/oryx-editor
42 https://moodle.org
43 https://plone.org



86

empregados, submeteu contribuições, representa pouco mais de 1% da quantidade

de softwares que ela utiliza.

3.6.2.2 A Diretoria de Operações e a Superintendência de Operações

A Diretoria de Operações do Serpro é composta por três superintendências:

Centro de Dados (SUPCD), Engenharia  e Tecnologia da Informação (SUPES) e

Operações  (SUPOP)  (MINISTÉRIO  DA TRANSPARÊNCIA E  CONTROLADORIA

GERAL DA UNIÃO, 2018c).

A SUPCD é responsável  por  administrar  e  operar  os  centros  de dados,

onde são realizados o processamento e armazenamento de dados, a hospedagem

de servidores e a disponibilização da infraestrutura como serviço, e monitorar essa

infraestrutura.

A SUPES é responsável por coordenar, estabelecer, orientar e internalizar

padrões arquiteturais e serviços e plataformas de infraestrutura de tecnologia da

informação, tecnologia e segurança para produtos, sistemas e soluções. 

A SUPOP é responsável pelos serviços de certificação digital, monitoração

de infraestrutura e segurança de redes, redes LAN44 e WAN45, Infovia46, tecnologia

de impressão e digitalização e telefonia convencional. Essa superintendência está

dividida em 11 departamentos, distribuídos pelas unidades regionais da empresa.

Esses  departamentos  por  sua  vez,  subdividem-se  em  até  mais  dois  níveis

hierárquicos.

A SUPOP contava em novembro de 2017 com 1939 empregados (SERVIÇO

FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, 2018b). Usando essa quantidade

como referência, se pode afirmar que os usuários do Sagui (quase 100) representam

cerca de 5,15% dos empregados da SUPOP.

44 Local Area Network (Rede Local) é uma rede privada contida “em um único edifício ou campus
universitário com até alguns quilômetros de extensão” (TANENBAUM, 2003, p. 15)

45 Wide Area Network (Rede Geograficamente Distribuída) é uma rede que “abrange uma grande
área geográfica, com freqüência um país ou continente” (TANENBAUM, 2003, p. 31)

46 “A Infovia Brasília é uma infraestrutura de rede ótica metropolitana de comunicações, construída
para fornecer, aos órgãos do Governo Federal situados em Brasília” serviços de tecnologia da
informação (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, 2018b).
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Figura 16 – Organograma do Serpro em 2018

Fonte: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (2018d)
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3.6.2.3 Os entrevistados

Conforme mencionado na seção 3.5.1, a sistemática de aplicação de

pesquisas acadêmicas do Serpro exige a qualificação da pesquisa para a realização

de entrevistas com empregados. O Comitê de Ética em Pesquisa da UTFPR – CEP,

por  sua  vez,  exige  o  termo  de  concordância  da  instituição  coparticipante  para

autorizar  a  pesquisa  com  seres  humanos.  Considerando  essas  exigências,  os

prazos estabelecidos por cada uma das partes para seu parecer favorável, o prazo

para conclusão do curso e também a disponibilidade dos entrevistados, foi estimado

que haveria apenas um mês para realizar as entrevistas. Dentro dessa estimativa,

planejou-se entrevistar sete empregados, divididos em três grupos: desenvolvedores

(dois indivíduos), gerentes (dois indivíduos) e usuários (três indivíduos). A decisão

por essas quantidades é explicada a seguir.

Embora  pelo  e-SIC  o  Serpro  tenha  informado  que  apenas  um

empregado desenvolvia o Sagui, no Portal do  Software Público e no  Sourceforge

são  mencionados  dois  nomes como administradores  da  comunidade,  sendo  um

deles o mesmo em ambos os sítios. Então havia expectativa de uma contradição

que revelasse  a  existência  de  mais  um desenvolvedor,  por  isso  foi  planejada  a

entrevista com dois desenvolvedores.

A seleção de dois gerentes baseou-se na expectativa de descobrir a

eventual participação de um gerente de um desenvolvedor e de um gerente de um

usuário na comunidade do Sagui e como era a gestão dos empregados em relação

ao uso e desenvolvimento desse software.

A  seleção  de  três  usuários  baseou-se  na  sondagem  inicial  sobre

usuários do Sagui  na unidade regional  de Curitiba do Serpro,  que indicava com

certeza a presença de dois usuários do software. Esperava-se encontrar pelo menos

mais um.

A autorização para realização das entrevistas no Serpro foi emitida em

1º de outubro de 2018. O Comitê de Ética da UTFPR emitiu parecer aprovando a

pesquisa  em  12  de  novembro  de  2018.  A Universidade  Corporativa  do  Serpro

solicitou  a  lista  das  pessoas  a  serem entrevistadas,  para  comunicá-las  sobre  a

pesquisa e que esta seria realizada com apoio da empresa. Para determinar a lista

de  pessoas,  foram utilizadas  as  informações  da  lista  de  membros  do  Portal  do
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Software Público, Sourceforge e a informação dada por um empregado da SUPOP

de  Curitiba  sobre  a  existência  de  dois  usuários  do  software naquela  unidade

regional.

Na montagem da lista, foi possível localizar apenas um desenvolvedor

– que é administrador da página do Sagui no Portal do Software Público e cujo nome

também  aparece  nos  arquivos  de  instalação  do  Sagui  no  Sourceforge.  Para  a

manutenção  do  mesmo  número  de  entrevistados,  foi  incluído  o  gerente  do

departamento de operações de Curitiba. Assim, a pesquisa foi  realizada com um

desenvolvedor, três gerentes e três usuários.

Houve  duas  mudanças  das  pessoas  a  serem entrevistadas  após  o

primeiro contato com elas. O gerente atual do desenvolvedor não é o mesmo que o

acompanhou na criação do Sagui.  Ao entrevistar  o  desenvolvedor, ele  indicou o

gerente que realmente poderia contribuir com a pesquisa. Ao entrevistar o gerente

do departamento de operações de Curitiba, ele informou que teria pouco a contribuir,

mas conhecia outro gerente, na unidade de Salvador, o qual sabia ter participado da

implantação do Sagui na empresa. Essas foram as únicas substituições realizadas a

partir da lista original de entrevistados.

Ao longo das entrevistas, cogitou-se incluir mais pessoas, a partir de

informações fornecidas pelos que foram inicialmente selecionados. Entretanto não

houve retorno em tempo hábil, de acordo com o prazo estimado como necessário

para  a  conclusão  da  pesquisa,  pelas  pessoas  indicadas  como  outros  possíveis

usuários, desenvolvedores ou gerentes envolvidos na construção do Sagui.

No próximo capítulo  serão apresentados os  resultados  da  pesquisa

documental e das entrevistas, os quais serão discutidos com base no referencial

teórico adotado.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para a análise dos resultados desta pesquisa, admite-se que a realidade

deve  ser  compreendida  como  “essencialmente  contraditória  e  em  permanente

transformação”  (KONDER,  2008,  p.  8).  Conforme  afirma  Harari  (2018,  p.  224),

“diferentemente das leis da física, que estão livres de inconsistências, toda ordem

criada pelo homem é cheia de contradições internas”.

4.1 RESULTADOS DA PESQUISA DOCUMENTAL

4.1.1 O SOFTWARE SAGUI

Antes de dissecar o  software Sagui, é oportuno esclarecer o que ele faz,

qual é o seu propósito. O problema central que o Sagui resolve é a atualização e

correção em massa de estações de trabalho – computadores operados diretamente

e com frequência por seres humanos – e servidores – computadores que servem

outros computadores.

Segundo o protocolo 9992800030620172847 do e-SIC, entre 2014 e 2017 o

Serpro manteve um número de estações de trabalho com sistema operacional livre

entre 6 e 8 mil. Isso significa uma atualização ou correção de software no período

citado tinha de ser feita pelo menos 6 mil vezes. Com o Sagui, em vez de seres

humanos  executarem essas  operações  em cada  estação  de  trabalho,  um único

operador é capaz de programar uma atualização ou correção para ser aplicada para

todas  as  estações  de  trabalho.  Em  suma,  o  Sagui  automatiza  o  trabalho  de

manutenção de  software em estações de trabalho e substitui vários trabalhadores

por um.

Na edição 193 da revista TEMA, única que traz um artigo sobre o Sagui, há

uma descrição sobre o funcionamento do software:

Por meio de um servidor central, que mantém um repositório de pacotes de
software,  o  Sagui  é  composto  de  um  banco  de  dados,  onde  são
armazenados os scripts  a  serem aplicados nas estações de trabalho.  O
sistema permite manter cerca de dez perfis de instalação.

47 http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/dados/Lists/Pedido/DispForm.aspx?ID=604275
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“O Serpro tem diversas unidades, sejam elas operacionais ou de negócio.
De  acordo  com  as  atividades  implementadas  –  administrativas,
desenvolvedoras, entre outras – os perfis das estações variam”, detalha o
analista do Serpro,  João Bosco Teixeira Júnior.  Além do servidor central,
localizado  no  Ceul  em  Recife,  em  cada  regional  o  Sagui  mantém  um
repositório  local  de  softwares.  “São  nesses  repositórios  locais  que  as
máquinas das unidades buscam os softwares", diz o analista.

O servidor central  mantém atualizados os servidores das regionais.  Para
Teixeira  Júnior,  o  aumento  da  produtividade  é  um  dos  benefícios  da
utilização do novo sistema. “Hoje é possível customizar uniformemente, a
partir  de  um ponto  central,  todo  o  ambiente  de  trabalho,  desde  a parte
estética, com a aplicação de um protetor de tela e papel de parede, por
exemplo, até a instalação de novos aplicativos ou configurações do sistema,
como mudanças de  fuso  horário  em locais  determinados”,  afirma.  Outra
vertente importante do Sagui é a coleta de informações dos equipamentos.
“O Sagui faz um inventário das máquinas em funcionamento na empresa.
Ele verifica se elas foram atualizadas ou corrigidas, detecta informações de
hardware,  identifica  os processadores em uso,  e  confere,  até  mesmo,  o
modelo de CPU dos computadores”, diz o coordenador Márcio Moura de
Campos.  (SERVIÇO  FEDERAL  DE  PROCESSAMENTO  DE  DADOS,
2017c)

De  modo  a  determinar  a  estrutura  (a  organização)  do  Sagui  enquanto

software, foi realizada a análise do código fonte dos dois pacotes do Sagui obtidos

no Portal do Software Público Brasileiro, o pacote Cliente e o pacote Servidor. 

O  Sagui  é  um  software distribuído48 –  ele  possui  duas  partes  que  são

instaladas em computadores distintos, um cliente, que é operado diretamente pelo

usuário, e um servidor, que se comunica diretamente com o banco de dados. Essa

organização é ilustrada pela Figura  17.  O manual  do Sagui,  disponível  tanto  no

Portal do  Software Público quanto no  Sourceforge, aborda apenas a operação da

parte do cliente.

A Figura 18 mostra a estrutura do sagui-clients, que é a parte do Sagui que

é instalada no computador cliente. O sagui-clients é composto essencialmente de

scripts escritos na linguagem Shell Script, que pode ser interpretada diretamente por

sistemas operacionais Unix e GNU/Linux. Esses scripts consistem em conjuntos de

comandos  reconhecidos  pelo  sistema  operacional.  Um  script permite  que  um

administrador de sistemas automatize tarefas repetitivas. No lugar de digitar vários

comandos  em  sequência,  o  administrador  executa  apenas  o  script.  Um

administrador pode criar scripts que podem ser executados por outras pessoas, que

não necessitam saber como eles funcionam.

48 Segundo Tanenbaum (2003, p. 18), “um sistema distribuído [é],  um conjunto de computadores
independentes [que] parece ser, para usuários, um único sistema coerente”.
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Figura 17 – Visão geral da organização do Sagui como software distribuído

No pacote sagui-servidor-1.0, verificou-se uma quantidade predominante de

arquivos com a extensão “.php”, o que confirmou a informação do Sourceforge de

que o Sagui, em sua maior parte, se trata de um software escrito com a linguagem

de  programação  PHP.  Com  a  ferramenta  phploc49,  determinou-se  que  o  sagui-

servidor-1.0  era  composto  por  29  arquivos  com  código  fonte  escrito  em  PHP,

totalizando 2137 linhas de código, excluindo comentários. Não foram encontradas

classes, de modo que é possível afirmar que o sagui-servidor-1.0 não é um software

orientado a objeto50.

Após  essa  primeira  análise  exploratória,  foi  realizada  uma  análise  mais

profunda com relação à complexidade da estrutura da parte maior do Sagui, o sagui-

servidor-1.0, com o auxílio de software específico para essa finalidade.

49 phploc  (https://github.com/sebastianbergmann/phploc)  é  um  software  livre para  obtenção  de
métricas de softwares escritos com a linguagem PHP

50 A programação  orientada  a  objetos  é  um  paradigma  no  qual  o  software é  organizado  em
estruturas denominadas classes, que são entidades responsáveis por conjuntos de dados e pelas
operações que manipulam esses dados.

Fonte: autoria própria (2019)
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Figura 18 – Estrutura do sagui-clients com todos os seus arquivos
 

Fonte: autoria própria (2018)

Figura 19 – Visão parcial da estrutura do sagui-servidor-1.0

O gráfico da Figura 20,Fonte: autoria própria (2018)
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gerado  pelo  software pdepend51,  mostra  que  a  estrutura  do  sagui-servidor-1.0

constitui um único bloco de código – embora distribuído em vários arquivos. Em uma

analogia com a estrutura de uma empresa, seria como dizer que não há divisões ou

departamentos.  Nesse  gráfico,  a  estrutura  ideal  é  aquela  na  qual  as  partes  do

software se  aproximam  da  diagonal,  que  indica  o  melhor  compromisso  entre

instabilidade  e  abstração.  A  instabilidade  de  um  componente  de  um  software

aumenta proporcionalmente à quantidade de dependências (outros componentes)

que ele possui, pois aumentam os pontos de falha. A abstração de um componente

de  software refere-se a quantidade de código fonte que pode ser reaproveitado,

reduzindo a necessidade de repetições.

O gráfico da Figura 21, também gerado pelo software pdepend, mostra

que o número da Complexidade Ciclomática52 (CYCLO) do sagui-servidor-1.0 é 38, o

que significa que existem 38 caminhos independentes de execução para o software

–  ou 38 sequências distintas de execução de instruções.  Quanto mais caminhos

possíveis um software possui, mais complexo ele é. Essa métrica pode ser usada

para comparar a complexidade entre  softwares ou entre versões diferentes de um

mesmo software e para comparar os caminhos possíveis esperados pelo usuário do

software com  os  que  realmente  existem.  Como  valor  absoluto,  de  acordo  com

Pichler (2016), um número de Complexidade Ciclomática maior que 10 indica que o

software é muito complexo e difícil de entender.

O gráfico da Figura 21 também mostra que há apenas 162 linhas de

código executáveis (LOC) entre as 2137 do sagui-servidor-1.0. Isso significa que

1972 linhas do  software  (92,42%) estão em branco – existe uma linha no arquivo,

mas não contém nenhuma instrução.

A análise do pdepend indica que o sagui-servidor-1.0 é um  software

estável,  sem abstrações (estruturas  gerais  reaproveitadas).  Na verdade,  ele  não

precisa  de  abstrações,  de  acordo  com  o  software  phpcpd53,  que  apurou  não

existirem linhas de código duplicadas. Em relação a complexidade do sagui-servidor-

1.0, o pdepend apurou que ele é complexo, segundo a referência de Pichler(2016).

51 pdepend (https://pdepend.org) é um software livre para obtenção de métricas de softwares escritos
com a linguagem PHP.

52 A Complexidade  Ciclomática  é  uma  métrica  de  complexidade  de  software desenvolvida  por
McCabe (1976).

53 phpcpd (https://github.com/sebastianbergmann/phpcpd) é um software livre de análise de linhas de
código duplicadas para softwares escritos com a linguagem PHP.
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Figura 20 – Relação entre abstração e dependência no sagui-servidor-1.0

Figura 21 – Pirâmide de complexidade do sagui-servidor-1.0

Fonte: autoria própria (2018)

Fonte: autoria própria (2018)
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O último aspecto analisado com relação ao código fonte foi a existência

de fragilidades – características que possam conduzir a resultados inesperados que

podem  ou  não  incluir  a  interrupção  indesejada  da  execução  do  software.  A

ferramenta phpmd54,  ao analisar  potenciais  problemas dentro do código fonte do

sagui-servidor-1.0,  indicou apenas um problema,  que ocorre  5 vezes em todo o

código fonte, que é o fim inesperado de um bloco de código. Esse problema consiste

no  término  de  um  conjunto  de  instruções  sem  uma  indicação  explícita  do

encerramento. Isso não impede a execução do  software,  mas provoca o registro

desnecessário de mensagens de advertência.

Após avaliar o código fonte, de forma similar a uma biópsia, na qual se

analisam fragmentos  de  um ser  vivo,  foi  realizada  uma análise  da  estrutura  de

manutenção  do  software Sagui,  algo  semelhante  a  compreender  como  um

organismo é mantido vivo.

A página do Sagui no Portal do  Software Público Brasileiro – PSP –

utiliza um sistema de controle de versão para armazenar o código fonte do software.

Ao  comparar  o  código  fonte  dos  pacotes  Cliente  e  Servidor,  disponíveis  para

download, com o código fonte do repositório do controle de versão, verificou-se que

este último guarda apenas o código do pacote Servidor. Há apenas um registro de

versão do Sagui nesse repositório, datado de 7 de junho de 2016, o qual foi feito por

Álvaro  Fernando  Matos  de  Souza  para  seu  trabalho  de  graduação,  conforme

mencionado na seção 3.6.1.3.

No Sourceforge, o código fonte do Sagui não é mantido em sistema de

controle de versão. Nesse sítio existem apenas os pacotes cliente e servidor para

download.

Finalmente, foi avaliada a documentação do Sagui. A documentação,

segundo  Sommerville  (200)  é  o  que  distingue  um  software profissional  de  um

amador.  Para  ele,  software profissional  “é  usado  por  alguém  além  do  seu

desenvolvedor, é normalmente criado por equipes, em vez de indivíduos [… e] é

mantido e alterado durante sua vida” (SOMMERVILLE, 2011, p.3). Essa definição é

similar a que Brooks (2009, p. 5) usa para o programa produto, que é o software que

“pode ser executado, testado, reparado e estendido por qualquer um”.

54 phpmd  (https://phpmd.org)  é  um  software livre  para  detecção  de  possíveis  bugs,  código
subotimizado,  expressões  extremamente  complexas  e  parâmetros,  métodos e  propriedas  não
utilizadas em softwares escritos em PHP.
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Se você está escrevendo um software que outras pessoas usarão e no qual
outros  engenheiros  farão  alterações,  então  você  provavelmente  deve
fornecer  informação  adicional,  assim  como  o  código  do  programa.
(SOMMERVILLE, 2011, p. 3)

[…] um programa produto requer uma cuidadosa documentação, de forma
que qualquer um possa utilizá-lo, corrigi-lo e estendê-lo. (BROOKS, 2009, p.
6).

A documentação é um fator inclusivo do  software,  pois influencia na

delimitação do grupo de pessoas que será capaz de utilizá-lo e modificá-lo. A falta de

documentação  não  impedirá,  necessariamente,  que  alguém  use  ou  modifique  o

software, mas certamente impedirá que qualquer um o faça.

O manual de uso do Sagui, disponível no Portal do Software Público e

no  Sourceforge,  limita-se  a  explicar  como se utiliza  a  parte  cliente  do  software,

supondo que o leitor já o tenha instalado. Nessa suposição, o manual admite que o

leitor  tenha  os  conhecimentos  necessários  para  realizar  a  instalação.  A  única

documentação  sobre  a  parte  servidor  do  Sagui  está  em  um  arquivo  chamado

leiame.txt dentro do diretório doc desse pacote. Nesse arquivo, ele presume que o

leitor saiba instalar o pacote RPM – Red Hat Package Manager – do Sagui, que é

um formato de arquivo utilizado em algumas distribuições do sistema operacional

GNU/Linux, como Fedora55, SuSE56 e Mandriva57. Esse pacote RPM está presente

apenas na página do Sourceforge. Se uma pessoa baixar o Sagui pelo Portal do

Software Público, terá de descobrir onde está o pacote RPM para então executar os

procedimentos descritos. Não há documentação sobre como desenvolver o Sagui,

seja em sua parte cliente, seja em sua parte servidor.

Com relação à documentação do Sagui, a partir do material coletado,

percebe-se que a parte cliente é parcialmente profissional, pois prevê que outras

pessoas além do desenvolvedor o utilizarão, mas não prevê que outras pessoas

realizarão manutenção no software. A parte servidor do Sagui pode ser considerada

como  amadora,  pois  embora  haja  um  arquivo  de  documentação,  ele  mais  se

assemelha a um bilhete para grudar na geladeira, que exige que o leitor esteja a par

do contexto em que ele foi escrito para compreender o que deve fazer.

55 https://getfedora.org/pt_BR/
56 https://www.opensuse.org/
57 https://www.openmandriva.org/
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4.1.2 A COMUNIDADE SAGUI

A página do Sagui no PSP registrava 80 membros em 29 de novembro

de  2018.  Havia  apenas  uma lista  de  discussão,  com um único  tópico,  que  era

apenas a mensagem de que a lista havia sido criada (Figura 22). Em uma lista de

discussão, mediada por correio eletrônico, cada membro envia uma mensagem para

um endereço coletivo e todos os membros recebem a mensagem em suas caixas

postais eletrônicas individuais. Mas essa não é a única forma de interação em uma

comunidade de  software livre. Também existem os fóruns de discussão, que são

sistemas onde os membros podem criar  tópicos e aqueles interessados naquele

assunto podem se registrar no tópico e receber mensagens sobre contribuições a

ele.  Enquanto  a  lista  serve  para  comunicações gerais,  o  fórum permite  debates

sobre questões que interessam somente a uma parte do grupo.

Figura 22 – Única lista de discussão do Sagui no Portal do Software Público

A página do Sagui no Portal do Software Público possui dois fóruns de

Fonte: COORDENAÇÃO SOFTWARE PÚBLICO (2015)
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discussão, o Sagui Desenvolvimento (Figura 23) e o Sagui Suporte (Figura 24). O

primeiro  fórum,  que  deveria  tratar  de  discussões  sobre  o  desenvolvimento  do

software, em 4 de dezembro de 2018 contava com 5 tópicos de discussão, sendo

que apenas um teve comentários. Um tópico era uma divulgação de um congresso,

dois  eram  pedidos  para  preenchimento  de  um  questionário  para  pesquisa

acadêmica e o último era sobre a definição de novas funcionalidades e planejamento

da versão 2 do Sagui. Este último é o que teve comentários, sendo uma pergunta e

uma  resposta,  realizadas  ambas  no  dia  20  de  novembro  de  2008  e  transcritas

respectivamente a seguir:

O membro da comunidade identificado como Lucas de Biaggi Januário

perguntou: 

opa bom dia!, gostaria de saber como está o desenvolvimento do sagui? até
mias abraços

E o membro identificado como João Bosco, que consta no Portal do

Software Público como administrador da página do Sagui, respondeu:

Opa, 

Bom dia, 

O  Desenvolvimento  da  segunda  versão  esta  iniciado,  porém ainda  num
temos um prazo para sua divulgação, mas as melhorias principais da nova
versão estão relacionadas a aspectos não funcionais, tais como o uso de
programação orientada a objetos através de um framework desenvolvido
para este fim, com documentação extensiva do código, outra melhoria será
na segurança e a adição de outros métodos de autenticação tais como ldap,
e certificado digital,  como também melhoria na documentação do projeto
como um todo. 

Estamos precisando de ajuda. 

Sem mais, 

BOSCO.

O  fórum  Sagui  Suporte  deveria  tratar  de  questões  de  suporte  ao

software,  ou  mais  especificamente  sobre  auxílio  à  instalação,  manutenção  e

operação do Sagui. No dia 4 de dezembro de 2018 esse fórum contava com 10

tópicos, sendo que 6 tinham comentários. O total de comentários era 42. O tópico

com maior número de comentários (25) era sobre a implantação do Sagui.  Esse

tópico,  publicado  em  abril  de  2008,  contou  com  a  participação  de  7  membros
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distintos.  Os  demais  tópicos  não  passaram  de  breves  diálogos,  alguns  sem

conclusão (sem a resposta para a questão lançada). No tópico mais comentado do

Sagui Suporte percebe-se uma dificuldade para instalar o  software,  cuja causa é

indicada  pelo  membro  João  Bosco,  que  desempenha  na  discussão  o  papel  de

técnico de suporte:

O  SAGUI  realmente  tem  uma  documentação  muito  pobre,  estamos
precisando de contribuições nesta área. 

O comentário de João Bosco confirma o que foi percebido a partir da

exploração  dos  repositórios  do  Sagui  no  Portal  do  Software Público  e  no

Sourceforge. 

Figura 23 – Fórum de discussão para desenvolvimento do Sagui no PSP

Figura 24 – Fórum de discussão para suporte ao Sagui no PSP

Fonte: COORDENAÇÃO SOFTWARE PÚBLICO (2008a)
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Na  página  do  Sagui  no  Sourceforge não  existem  ferramentas  de

colaboração habilitadas.  As interações entre membros da comunidade ocorreram

apenas no Portal do Software Público e concentraram-se no auxílio para instalação

do software.

Fonte: COORDENAÇÃO SOFTWARE PÚBLICO (2008b)
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4.1.3 AS NOTÍCIAS SOBRE O SAGUI

A leitura das notícias sobre o Sagui publicadas no sítio institucional do

Serpro  mostra  que  entre  2008  e  2009  houve  uma  divulgação  do  software em

diversos  eventos  pelo  Brasil,  mais  precisamente  o  Congresso  Software Livre  e

Governo Eletrônico – CONSEGI – em Brasília, Congresso Tecnológico Infobrasil em

Fortaleza, Campus Party em São Paulo, Encontro de  Software Livre da Paraíba –

ENSOL-PB  –  em  João  Pessoa,  Encontro  de  Software Livre  de  Pernambuco  –

ENSOL-PE – em Recife e Fórum Internacional de Software Livre – FISL – em Porto

Alegre.

A divulgação de um  software livre  faz  parte  da  construção de uma

comunidade em torno dele. Ninguém se juntará a algo que não sabe que existe.

Fogel  (2017),  entretanto, adverte  que a divulgação só agregará pessoas se elas

colherem algum fruto de sua participação.

Sempre  que  você  divulgar  [o  software],  não  espere  que  uma  horda  de
participantes se junte ao projeto imediatamente. Geralmente, o resultado da
divulgação é que você consegue poucas perguntas casuais, um pouco mais
de pessoas se junta a sua lista de discussão, e além disso, tudo continua
bonito  como  antes.  Mas  ao  passar  do  tempo,  você  notará  um  gradual
aumento na participação tanto de novos contribuidores de código quanto de
usuários. Divulgar é meramente o plantio de uma semente. Pode levar um
longo tempo para as notícias se espalharem.  Se o projeto  [de  software]
recompensa consistentemente aqueles que se envolvem, as notícias irão se
espalhar,  de  qualquer  modo,  porque  as  pessoas  querem  compartilhar
quando elas encontram alguma coisa boa (FOGEL, 2017, p. 35, tradução
nossa)

Após  2009,  contudo,  a  divulgação  do  Sagui  no  sítio  institucional

começa  a  rarear.  Ele  é  apenas  relembrado  em  notícias  de  2011 e  2013,  sem

apresentar novidades, que poderiam agregar pessoas à comunidade do software.

Não há menção nas notícias sobre a utilização do Sagui por outras

organizações, públicas ou privadas. Também não há menção sobre contribuições de

pessoas ou empresas para o Sagui.

Um  software pode ser criado de forma aberta (ter  seu código fonte

aberto) desde o início ou se tornar aberto após sua criação. Segundo a notícia de 14

de novembro de 2007, o Sagui se encaixa no segundo caso: ele foi desenvolvido

dentro  do  Serpro,  sem  participação  de  outras  organizações,  foi  utilizado

internamente e depois teve seu código fonte liberado e sua licença tornada livre.
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4.2 RESULTADOS DAS ENTREVISTAS

Os  7  entrevistados  estavam  distribuídos  em  4  cidades  diferentes,

conforme mostra a Figura 25. As entrevistas com empregados do Serpro em Curitiba

foram feitas pessoalmente. As entrevistas com empregados em Fortaleza, Recife

foram feitas por telefone e a de Salvador por correio eletrônico. Todas as entrevistas,

menos a de Salvador, tiveram o áudio gravado e posteriormente transcrito.

Pelo sigilo acordado nos termos de consentimento da entrevista,  os

empregados serão citados por códigos. USU01, USU02 e USU03 são usuários do

Sagui. DES01 é o desenvolvedor. GER01 é o gerente de desenvolvedor, enquanto

GER02 e GER03 são os gerentes de usuários.

Figura 25 – Distribuição geográfica dos entrevistados

Fonte: autoria própria (2018)
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4.2.1 OS USUÁRIOS

Os três usuários entrevistados são analistas de rede e ingressaram no

Serpro no mesmo ano, em 2007, a partir de concurso público realizado em 2005

(CENTRO DE  SELEÇÃO  E  DE  PROMOÇÃO  DE  EVENTOS,  2006).  Os  três  já

possuíam  experiência  com  uso  de  softwares livres  antes  de  ingressarem  na

empresa.

Após descreverem suas atividades,  os  usuários  foram questionados

sobre  o  uso  do  Sagui  em seu  trabalho.  Segundo  o  usuário  USU01,  o  Sagui  é

amplamente utilizado pelas equipes de administração de redes do Serpro:

Trecho da entrevista com USU01 – Questão Q.A1.2 (Para que você usa o
Sagui?)

Ah, eu não consigo mensurar isso, mas eu consigo dizer assim, com certeza
todas as equipes de administração, hoje, de todas as regionais usam. 

[…]

Então, assim, eu não consigo ver uma equipe de administração hoje sem
usar Sagui. Sem consumir. 

O usuário USU02, entretanto, informou que o Sagui está em declínio:

Trecho da entrevista com USU01 – Questão Q.A1.2 (Para que você usa o
Sagui?)

[...] o Sagui foi uma ferramenta, é, eu achei bastante útil, e foi... não lembro
quando que tava no Portal do Software Público, desde quando, mas ela é
bem antiga. Agora que está surgindo novas ferramentas que substituem o
Sagui, muito melhores, né, que ele. Mas agora que a gente tá fazendo essa
substituição, que a gente vai pensar em fazer a substituição do Sagui. Então
ele foi muito à frente das ferramentas aí.

[…]

Sim. É, [essas novas ferramentas] são , também são softwares antigos, mas
agora que eles estão alavancando, né? Tem uns antigos e uns mais novos.
Tem o Chef58, o Puppet59, que são softwares aí também que você programa
seu ambiente, seu ambiente de rede, de servidores. Tem uma linguagem
específica  deles,  você  programa  esse  ambiente  de  servidores  e  manda
executar em todo o seu parque de servidores. Mais ou menos o que o Sagui
tenta fazer. É, o Puppet lá e o Chef tem, precisa de um agente na máquina,
né, ou no seu ativo, que ele precisa configurar, assim como o Sagui precisa
também. E aí a mais nova que tem agora é o Ansible, que já utiliza o SSH,

58 https://www.chef.io/
59 https://puppet.com/
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que todos os equipamentos tem,  então já  se utiliza  desse benefício  pra
fazer. Então o Ansible é um possível substituto do Sagui. Eu diria que com
certeza.

[…] Ele [o Sagui] não teve muita evolução, né? Ele não teve, desde que foi
desenvolvido ele não teve, é, mais desenvolvimento em cima dele. Foi muito
poucas correções que teve. Foi mais lá no começo e agora, recentemente,
como o desenvolvedor está  em outra  área,  em outro  projeto,  em outros
projetos, não teve mais evolução do Sagui. Ele tende a, tá em declínio já.

Durante as entrevistas, o usuário USU03 revelou que não utilizava o

Sagui, embora fizesse parte da mesma equipe do usuário USU02, que o utilizava. A

manutenção  de  USU03  como  entrevistado  ocorreu  pelo  fato  dele  ter  fornecido

informações que contribuíram para a resposta à questão desta pesquisa. O usuário

USU003 relata que tinha conhecimento da existência do Sagui, sabia qual era sua

finalidade e que havia colegas de trabalho que eram usuários do software:

Trecho da entrevista com USU03 – Questão Q.A1.2 (Para que você usa o
Sagui?)

[…] eu conheço o Sagui, eu sei que ele foi criado a partir de uma iniciativa
aqui do Serpro e sei que ele é utilizado pela empresa pra facilitar e tornar
mais ágil, mais prática, a instalação, as atualizações, né, e a personalização
e  o  próprio  gerenciamento  desse  ambiente  Linux.  Mas  eu  não  trabalho
diretamente  com  essa  ferramenta.  Eu  não  a  utilizo  pra  desenvolver  as
minhas atividades aqui no Serpro. Só tenho conhecimento da existência da
ferramenta e a importância dela desde que e acho que ela surgiu da própria
iniciativa de um colega que eu não conheci. Mas estava sendo implantado
no momento  que estava  ingressando na  empresa,  que  eu  ingressei  em
2007. E pelo que eu soube é uma ferramenta que ganhou muito corpo com
a  mudança  da  plataforma  utilizada  na  empresa  e  a  necessidade  de
gerenciar  e  administrar  um  ambiente  tão  grande,  com  tantas  máquinas
Linux.  Então,  mas eu não utilizo,  a  rigor  não configuro nem utilizo  para
desenvolver minhas atividades. 

[...]

Tenho um colega que eu tenho certeza que utiliza, que é o [...], a equipe do
[...],  que  é  a  equipe  que  instala  e  atualiza,  faz  as  atualizações  dessa
plataforma   Linux  aqui  na  regional.  São  as  pessoas  que  trabalham
diretamente com essa ferramenta.  Eu não.

A contribuição do usuário USU03 se deu pelas informações sobre o

possível substituto do Sagui, mencionado pelo usuário USU02, o Ansible:

Trecho da entrevista com USU03 – Questão Q.A1.4 (Pode falar sobre sua
experiência pessoal com software livre?)

[…]  Ansible,  né,  que  é  uma  ferramenta  que  o  pessoal  chama  de
orquestração de scripts em ativos, é, no caso dos ativos de rede, é uma
ferramenta muito poderosa, muito útil porque a gente tem um parque grande
de ativos de rede e, às vezes, a gente tem que fazer alterações o tempo
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todo nos equipamentos. Então, a gente está se aproximando e tem equipe
sendo, estudando e sendo treinada pra trabalhar com Ansible e eu tenho
aprendido e feito algum scriptizinho ou outro aqui em Ansible. […]

É, a equipe tem utilizado [o Ansible]. [...] Inclusive tem agora, houve uma
mudança  de  decisão  do  governo,  mas  tem  que,  mas  tudo  sendo  feito
usando a ferramenta. É, e a tendência sempre que houver alterações em
massa, creio que daqui pra frente a gente vai ficando mais adepto ou mais
dependente da ferramenta [do Ansible].  Assim, já vai  ser  incorporado de
alguma maneira.  Não sei  se  isso,  essas  questões  de  formalização,  não
estou acompanhando, assim, se precisa de alguma... Assim, já usado, já foi
usado e a tendência é que [o Ansible] seja mais usado ainda.

Os  usuários  foram  questionados  adicionalmente  sobre  possíveis

contribuições  ao  Sagui,  ou  seja,  sobre  terem  atuado  também  como

desenvolvedores, sobre terem participado da construção do software.

O  usuário  USU01  relatou  que  não  contribuiu  com  o  Sagui,  nem

participou da comunidade:

Trecho da entrevista com USU01 – Questão Q.A1.2 (Para que você usa o
Sagui?)

Então, eu tive interação sim, né. Num primeiro momento de aprender o uso
e como que era o mecanismo de funcionamento e depois com a equipe que
internalizou isso pro Serpro, que é a equipe do [DES01] lá, né? É, essa
equipe era a minha recorrência. Assim, tudo o que eu tinha de necessidade
que eu não conseguia atender pelo meu conhecimento eu recorria à equipe
dele, no que se, assim, no contexto de Linux, servidores e aí o Sagui como
ferramenta de apoio, né. Então, ele era minha recorrência, então eu tinha
esse diálogo próximo com eles e às vezes saía alguma sugestão, né? “Ó,
podia melhorar uma coisa aqui, mudar um mecanismo ali, e, ah, o patch60,
sei lá, é mais fácil aplicar, mudar uma interface”, alguma coisa do tipo assim.
Então houve esse diálogo sim. Mas eu não fiz implementação de código,
por exemplo, é, pra botar uma funcionalidade nova no Sagui. Então eu não
entrei nesse, nesse, vamos dizer assim, nesse grupo, que é o que acontece
em  comunidade,  né?  Vários  desenvolvedores  têm  ideias  novas,
funcionalidades  novas,  aplica  na  comunidade,  se  aceito,  entra  pra
ferramenta, senão, descartado. Então eu não entrei nesse caminho, assim.

Então, eu não cheguei pra comunidade, né? Então eu não atuei nem em
conversa  com  a  comunidade  de  Sagui  externa.  O  meu  canal  com  o
desenvolvedor, que era a minha recorrência dentro da empresa era: e-mail,
ticket, canais formais pra se chegar nessa recorrência.

Em  acréscimo,  quando  questionado  sobre  sua  experiência  pessoal

com software livre, o usuário USU01 afirmou o seguinte:

Trecho da entrevista com USU01 – Questão Q.A1.4 (Pode falar sobre sua
experiência pessoal com software livre?)

Eu tô mais pra consumidor que pra desenvolvedor. Então, assim, eu não
sou  assim,  um  cara,  não  colaborei  pra  comunidade.  Não  devolvi  pra

60 Um patch (literalmente “remendo”) é uma atualização ou correção de um software.
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comunidade nada do que consumi.  Até por conta do meu perfil.  Eu não
tenho perfil de desenvolvedor.

O  usuário  USU01  afirmou  que  sua  condição  não  era  um  caso

particular:

Trecho da entrevista com USU01 – Questão Q.A1.4 (Pode falar sobre sua
experiência pessoal com software livre?)

Na área que eu atuo que é infraestrutura de rede, diferente  da área de
desenvolvimento,  a  gente  acaba  sendo  muito  mais  consumidor  do  que
desenvolvedor de software, até por, por, pela questão de demandas que a
gente tem.

O usuário USU02 também relatou não ter contribuído com o Sagui:

Trecho da entrevista com USU02 – Questão Q.A1.2 (Para que você usa o
Sagui?)

É,  não,  nunca  interagi  com  os  desenvolvedores.  Na  verdade,  assim,
interação  com o  [DES01,  que  é  o  desenvolvedor  do  Sagui  eu  até  tive
bastante, mas, é, como eu comecei a usar agora ele pra fazer os scripts, a
interface dele, comecei a utilizar agora, muito recente, é, não tive tempo pra,
pra interagir com ele nessa parte de desenvolvimento. Mas se eu tivesse
usado ele há muito tempo atrás, pra fazer mais a fundo nele, na parte de
administração dele, com certeza eu teria interagido no desenvolvimento dele
e melhorias dele, porque várias necessidades que me surgem hoje no Sagui
eu gostaria de aperfeiçoá-las, né? 

[…]

Então, mas voltando à tua pergunta, não tive oportunidade de interagir com
os desenvolvedores.

O USU03 não contribuiu nesta questão porque não usava o software.

Quando  questionados  sobre  seu  conhecimento  das  liberdades  do

software livre – as liberdades definidas pela Free Software Foundation – os usuários

acrescentaram suas crenças sobre os valores mais significativos do software livre.

O  USU01  destacou  a  segurança  como  uma  consequência  das

liberdades:

Trecho da entrevista com USU01 – Questão Q.A1.3 (O que você conhece
sobre as liberdades do software livre?)

Então,  assim,  são,  essas liberdades,  pra  mim,  o principal  fator  que elas
trazem é a segurança na, na qualidade do que, do que está sendo feito.
Diferente  de  um  software  proprietário  que  você  não,  não...  Quem  tem
gerência  sobre  isso,  quem  tem  controle  sobre  isso,  é  um  grupo  muito
pequeno, e aí pode ter um, uma, uma, vamos dizer assim, uma, eu não sei
como  explicar.  Um  grupo  pequeno  que  desenvolve  uma  determinada
ferramenta.  Pode ter algumas falhas lá,  que a pessoa por n razões não
queira se prestar a isso, ou não queira corrigir isso. E no software livre isso
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fica mais difícil de acontecer, já que você tem muitos olhos sobre o mesmo
código  e  isso  acaba  trazendo  segurança,  uma  segurança  maior  na
transparência,  vamos  dizer  assim,  do  que  está  sendo  feito  por  aquela
ferramenta, né, por aquele software.

Quando questionado se esse valor estava presente no Sagui, o usuário

USU01 respondeu o seguinte:

Trecho da entrevista com USU01 – Questão Q.A1.3 (O que você conhece
sobre as liberdades do software livre?)

É, eu creio que sim, porque se, e aí eu tenho um olhar de fora da equipe de
desenvolvimento do Sagui. Eu sei que eles fizeram muitas adaptações no
Sagui para que ele se adaptasse ao contexto do Serpro, ao contexto de uso
do Serpro. E essas adaptações, por mais que tenham ficado, é, não tenham
sido vistas por mim, elas poderiam ter sido vistas.  Se eu fosse um bom
desenvolvedor, um cara dessa área, né, um cara ativo em comunidade e
etc, eu poderia ter dado meus pitacos lá e visto isso tudo. Quer dizer, eu
tenho essa liberdade de ver e dar pitaco e modificar e seja lá como for.
Então assim, me parece que sim, essa liberdade acaba acontecendo aqui
dentro também.

O  usuário  USU02  enfatizou  a  liberdade  1  (poder  estudar  como  o

programa funciona, e adaptá-lo às suas necessidades):

Trecho da entrevista com USU02 – Questão Q.A1.3 (O que você conhece
sobre as liberdades do software livre?)

É, segundo que, é, eu acho essa é a melhor de todas que é você poder
estudar o código de outra pessoa, saber como ela pensou, é, pra sair de
determinada  situação,  pra  poder  fazer,  resolver  determinado  problema.
Então isso eu acho muito, a melhor evolução de todas, que você conseguir
estudar o  que outra  pessoa pensou de diferente de você pra resolver  o
mesmo problema. Então eu acho que a evolução de conhecimento é muito
produtiva no software livre por conta de você poder estudar o que a outra
pessoa pensa e o que você poder contribuir em relação a código de outra
pessoa.

Além disso,  o  usuário  USU02  acrescentou  que,  em sua  opinião,  o

software livre tem um papel importante para o desenvolvimento do país:

Trecho da entrevista com USU02 – Questão Q.A1.3 (O que você conhece
sobre as liberdades do software livre?)

Mas assim, o que eu acho o mais importante do software livre e também,
outra  coisa,  pra  um país  de  terceiro  nível  como o  nosso  país,  produzir
conhecimento interno.  Não só  ficar  comprando.  Isso de ficar  comprando
conhecimento,  você tá pagando por um conhecimento que não tá sendo
aperfeiçoado  na  sua  sociedade,  no  seu  país  ou  tudo  mais.  Então  acho
fundamental isso no software livre. Acho muito importante.

Esse depoimento sugere a crença em um valor contrário à realidade

que Dagnino (2014e) apresenta para o contexto dos países em desenvolvimento:
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[…] Como dizia um especialista latino-americano em política de C&T, em
qualquer  época,  as  empresas  e  países  farão  três  bons  negócios  com
tecnologia: roubar, copiar e comprar. E nenhuma empresa vai desenvolver
tecnologia se puder realizar um desses três negócios. Muito menos o farão
empresas  localizadas  num  país  periférico  como  o  nosso,  em  que  a
dependência  cultural  faz  com  que  os  bens  e  serviços  que  aqui  se
demandam  já  tiveram  a  tecnologia  necessária  para  sua  produção
desenvolvida nos países centrais. (DAGNINO, 2014e, p. 16-17)

O usuário USU02 também abordou as liberdades ao falar sobre sua

experiência pessoal com software livre, enfatizando novamente a liberdade 1:

Trecho da entrevista com USU02 – Questão Q.A1.4 (Pode falar sobre sua
experiência pessoal com software livre?)

O bacana, o que eu mais gosto do software livre é que, essa sensação de
liberdade, né, que você, se você tá usando o software e não tá satisfeito
com aquilo que você tá usando, você consegue modificar pra adaptar à tua
necessidade e pode ser que seja uma necessidade de outra pessoa e aí
você compartilhar essa necessidade com, e a solução de sua necessidade
com outra pessoa. Então, isso que eu acho melhor do software livre, que é
essa sensação de liberdade.

Ao falar sobre as liberdades, o usuário USU03 mencionou um declínio

de interesse de software livre no Serpro:

Trecho da entrevista com USU03 – Questão Q.A1.3 (O que você conhece
sobre as liberdades do software livre?)

Ah, é, ó, inclusive eu me aproximei um pouco desses conceitos do software
livre quando ingressei no Serpro. É, havia o comitê gestor de software livre
e era, havia um incentivo à participação daqueles que tinham interesse no
tema nas regionais. Eu cheguei a participar da equipe de software livre aqui
de Fortaleza. Mas, assim, eu fui para algumas reuniões, foi um momento
muito curto. Ah, essa, essa, pelo menos da minha percepção, havia claro,
sempre teve pessoas muito entusiasmadas com esse assunto, mas esse
processo meio que foi perdendo um pouco a importância, o interesse dentro
da empresa. É, talvez seja uma impressão muito pessoal.

A informação  sobre  o  declínio  do  Sagui  motivou uma pesquisa  por

dados de seu possível substituto, de acordo com os usuários USU02 e USU03, para

uma comparação. O Ansible61, o possível substituto, é um software livre cuja primeiro

trecho de código aberto foi criado em 23 de fevereiro de 2012. Dessa data até 7 de

dezembro de 2018 teve 41481 alterações registradas. Nesse período, 4044 pessoas

contribuíram com desenvolvimento de código fonte na página do Ansible no Github.

O Sagui é um software cuja página no Portal do Software Público, que

contém as ferramentas para colaboração, possui conteúdo em língua portuguesa,

enquanto a página do Ansible possui conteúdo em língua inglesa.

61 https://github.com/ansible/ansible
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A Tabela 14 apresenta um sumário das informações coletadas a partir

dos usuários que foram consideradas mais relevantes para a pesquisa.

Tabela 14 – Sumário das informações mais relevantes das entrevistas com os usuários

O que informou USU01 USU02 USU03

Sobre o perfil 
do usuário

É  analista  de  rede  e
entrou  no  Serpro  em
2007.

É analista de rede e entrou
no Serpro em 2007.

É analista de rede e entrou
no Serpro em 2007.

Sobre o uso do 
Sagui em seu 
trabalho

Utiliza. Utiliza. Não utiliza.

Sobre o uso do 
Sagui na 
empresa

Amplamente  utilizado
pelas  equipes  de
administração de rede do
Serpro.

Em  declínio,  possivelmente
a  ser  substituído  pelo
Ansible.

Utilizado  por  equipe  na
regional  onde  trabalha.  O
uso  de  Ansible  tende  a
aumentar.

Sobre sua 
contribuição ao
Sagui

Não contribuiu. Não contribuiu. Não contribuiu.

Sobre as 
liberdades do 
software livre

O  principal  fator  que
trazem é segurança para
quem utiliza.

A melhor  liberdade  é  a  de
poder  estudar  o  código.  O
software  livre  produz
conhecimento  interno  (no
país).

Conhece, mas não opinou 
sobre elas.

Sobre a 
experiência 
pessoal com 
software livre

Usuário de  software livre
há mais de 15 anos. Não
colaborou  para  a
comunidade de  software
livre.

Usa  software livre  desde  a
faculdade,  onde  teve
primeiro contato.

Usa software livre desde a
faculdade,  onde  teve
primeiro contato.

Fonte: autoria própria (2018) 

4.2.2 OS GERENTES DOS USUÁRIOS

O gerente  GER02 é  responsável  pela  área  da  superintendência  de

operações  do  Serpro  que  trata  das  atividades  afetas  à  especialização  nas

tecnologias  relacionadas  a  sistemas  operacionais  de  estações  de  trabalho,

distribuição  de  software,  suporte  remoto,  inventário,  ferramentas  de  gestão  e

produtividade e  navegadores de Internet,  bem como suporte  técnico  de 3º  nível

relacionadas a estas especialidades.

O  gerente  GER03  é  responsável  por  toda  a  parte  de  rede  e

conectividade do Serpro, seja de longa distância, seja de infraestrutura de rede local,

ou telefonia, que também é um modelo de conectividade.

Quando questionado sobre a obrigatoriedade do uso do Sagui pelos
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técnicos da SUPOP, o gerente GER02 respondeu que ela existe:

Trecho da entrevista com GER02 – Questão Q.C1.1 (O uso do Sagui por
seus funcionários é opcional ou obrigatório? Para ficar mais claro, é uma
escolha  deles  utilizá-lo  ou  há  uma  norma  interna  de  utilização  desse
software?)

O  Sagui  é  considerada  pela  SUPOP  como  ferramenta  oficial  para
distribuição  de  patches  (scripts)  em estações  de  trabalho  linux,  por  isto
existe  um  direcionamento  técnico  para  uso  desta  solução.  Além  do
direcionamento, o uso é uma necessidade em virtude da automação que a
ferramenta  proporciona  na  distribuição  de  scripts.  Diante  destes
esclarecimentos, sim, o uso é obrigatório pela equipe.

O gerente GER03, por sua vez, informou o seguinte:

Trecho da entrevista com GER03 – Questão Q.C1.1 (O uso do Sagui por
seus funcionários é opcional ou obrigatório? Para ficar mais claro, é uma
escolha  deles  utilizá-lo  ou  há  uma  norma  interna  de  utilização  desse
software?)

Em  relação  à  utilização  do  Sagui  pelos  funcionários  da  minha  área,
especificamente, ela não, não é mandatória, não é uma exigência. Inclusive
muito pouco se utiliza na minha área. A gente utiliza outras ferramentas de
distribuição  de  pacotes.  Mas tem áreas  correlatas  a  minha,  que  são  as
RST62s  de  Linux  e  de  estações  de  trabalho,  que  no  caso  deles  é
mandatório, porque é o padrão que é implementado em todas as estações
de trabalho do Serpro.

Ele  acrescentou  que  sua  equipe  usa  o  software mencionado  pelos

usuários USU02 e USU03 como o possível substituto do Sagui, o Ansible:

Trecho da entrevista com GER03 – Questão Q.C1.1 ((O uso do Sagui por
seus funcionários é opcional ou obrigatório? Para ficar mais claro, é uma
escolha  deles  utilizá-lo  ou  há  uma  norma  interna  de  utilização  desse
software?)

O Sagui é mais para instalação e configuração de pacotes. O que a gente
faz é distribuição de configurações. Então a gente usa Ansible, é, na parte
de distribuição de configuração e às vezes instalação de pacotes, a gente
usa o Puppet,  na área de telefonia.  Puppet a gente usa muito, pois são
muitos servidores espalhados e nem todas as regionais tem o pessoal apto
a realizar as configurações, então fica mais fácil distribuir as configurações
prontas.

Quando  questionado  sobre  seu  conhecimento  das  liberdades  do

software livre,  o  gerente GER02 respondeu que estava familiarizado com elas e

destacou as vantagens práticas delas para seu trabalho:

Trecho da entrevista com GER02 – Questão Q.A1.3 (O que você conhece
sobre as liberdades do software livre?)

62 Redes de Suporte Técnico
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Estas características permitem, para nossa equipe, possibilidades diversas
de  internalização  com  maior  segurança  do  que  está  sendo  entregue  e
flexibilidade diante do modelo burocrático para aquisição e evolução das
soluções ofertadas pela SUPOP.

O  gerente  GER03  respondeu  que  não  conhecia  muito  sobre  as

liberdades do software livre, mas mencionou a possibilidade de alterar o código fonte

como uma das características presentes nelas.

Com  relação  a  experiência  pessoal  com  software livre,  o  gerente

GER02 respondeu que trabalhava desde 2000 com esse tipo de software, antes de

ingressar no Serpro. O gerente GER03 disse que começou a usar  softwares livres

dentro do Serpro e acrescentou que contribuiu com o desenvolvimento do software

livre  Zabbix  após  conhecer  pessoalmente  o  desenvolvedor  em  um  evento

patrocinado pelo Serpro.

A Tabela 14 apresenta um sumário das informações coletadas a partir

dos gerentes dos usuários que foram consideradas mais relevantes para a pesquisa.

Tabela 14 – Sumário das informações mais relevantes das entrevistas com os gerentes de usuários

O que informou GER02 GER03

Sobre o perfil do gerente É  analista  de  rede  e  entrou  no
Serpro em 2004.

É  analista  de  rede  e  entrou  no
Serpro em 2005.

Sobre a obrigatoriedade 
do  uso do Sagui por 
seus funcionários

É obrigatória. Não, porque não precisam dela.

Sobre as liberdades do 
software livre

Destacou segurança e flexibilidade
como vantagens.

Mencionou a possibilidade de alterar
o código fonte como característica.

Sobre a experiência 
pessoal com software 
livre

Usuário  de  software livre  há mais
de 15 anos. Não colaborou para a
comunidade de software livre.

Usa  software livre  desde  a
faculdade,  onde  teve  primeiro
contato.

Fonte: autoria própria (2018) 

4.2.3 O DESENVOLVEDOR

O desenvolvedor DES01 entrou no Serpro em 2004 como analista de

rede e na data da entrevista ocupava o cargo de gerente de divisão, o quarto nível

na hierarquia do Serpro. Sua divisão é a responsável pela sustentação e segurança

do Estaleiro, software mencionado na seção 3.4.

O desenvolvedor DES01 explicou de forma bastante detalhada como

foi  sua  participação  na  construção  e  manutenção  do  Sagui.  Ao  falar  sobre  seu
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trabalho, mencionou o objetivo de criação do Sagui e seu aspecto aparentemente

inovador.

Trecho da entrevista com DES01 – Questão Q.A1.1 (Poderia falar sobre seu
trabalho e o que faz nesta empresa?)

Com certeza, eu acho que ali naquela época, 2004, foi, foi um, um software
que era, é, é, que era único no mundo. Não existia nada que fazia aquilo
que a gente conseguiu fazer com o Sagui na época, né. Então, essa é a,
vamos dizer assim, é a história do, é a história do Sagui. Foi desenvolvido
para apoiar  a migração do Serpro,  automatizar  a instalação do,  do,  das
estações e servidores Linux, né, pra melhor, pra você poder fazer aquela
gerência com o mínimo de interferência humana, né. Então o Sagui surgiu
para isso. 

Segundo  o  desenvolvedor  DES01,  a  necessidade  de  automatizar  a

atualização e correção de estações e servidores GNU/Linux ocorreu porque havia

uma quantidade reduzida de pessoas que cuidava da migração dos computadores

para o sistema operacional GNU/Linux. Ele afirmou que o Sagui foi um dos primeiros

trabalhos que ele realizou no Serpro e que não foi uma obra coletiva.

Trecho da entrevista com DES01 – Questão Q.B1.1 (Explique como foi e
como é sua participação na construção e manutenção do Sagui.)

Então, assim, a manutenção do Sagui, né, o Sagui sempre foi um projeto de
um homem só, né, primeiramente eu, né, que desenvolvi praticamente só e
quando eu fui, né, é, em 2009 promovido pra assumir a área que cuidava,
né, do Sagui aí um outro técnico, que foi o [...], começou a manter o Sagui.

[…]

Mas respondendo diretamente a sua pergunta, quem tá mantendo o Sagui
hoje: eu não sei.

Sobre a questão de ter criado o Sagui sozinho, DES01 comenta que os

técnicos de sua área não eram desenvolvedores de software:

Trecho da entrevista com DES01 – Questão Q.A1.4 (Pode falar sobre sua
experiência pessoal com software livre?)

[…] então o que eu fiz, na realidade, com o Sagui, foi pegar, né, porque
eram todos pessoas de rede,  de infraestrutura,  né,  o  pessoal  não  tinha
muito a familiaridade com o desenvolvimento de sistemas, né, então o que
basicamente  eu  fiz  foi  pegar  a  ideia  que  já  existia  e  fazer  um sistema
praquilo, né.

O desenvolvedor DES01 explicou como o Sagui se tornou um software

livre  – porque ele  não nasceu livre – e expôs sua opinião sobre o resultado do

licenciamento livre do software. 
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Trecho da entrevista com DES01 – Questão Q.B1.1 (Explique como foi e
como é sua participação na construção e manutenção do Sagui.)

O Sagui, ele foi em 2007, 2006, não lembro, o, o, assim, existia na época
uma pressão grande para que o Serpro, né, começasse ao invés de só usar
o software livre contribuir com o software livre, né. E aí, o Serpro, esco...,
tinha,  né,  foi  pressionado,  né,  e  o  pessoal  que  cuidava  da  gestão  de
software livre na época se sentiu pressionado a divulgar algum software. E
calhou que o software escolhido foi o Sagui, né. Então a gente que meio a
toque de caixa teve que adaptar o software, né, para tirar as coisas, né,
vamos dizer  assim, mais internas e intrínsecas do Serpro do código pra
poder liberar. E aí a gente liberou isso no Portal do Software Público, mas
eu tenho que confessar a você que, assim, enquanto software livre, o Sagui
não deu certo, né, porque dentro daquelas premissas de software público,
né. As pessoas até, muita gente usou, muita gente me procura, tal, mas não
existe um desenvolvimento, é, colaborativo em cima do Sagui. Entendeu?
Então,  é,  o  software  tá  lá  disponível,  aqui,  acolá,  eu  recebo  algumas
perguntas, mas em termos de comunidade, né, aquela sinergia que existe
nas comunidades de desenvolvimento de produto não existiu para o Sagui.
Então, nessa ótica, eu considero que o Sagui, enquanto software livre não
foi, vamos dizer assim, não diria que foi um sucesso.

De acordo com a declaração anterior, a decisão por tornar o Sagui em

um software livre não partiu do desenvolvedor DES01. 

Com  relação  à  manutenção  do  Sagui,  ele  afirmou  que,  naquele

momento em que concedia a entrevista, não participava mais do desenvolvimento

do software:

Trecho da entrevista com DES01 – Questão Q.B1.1 (Explique como foi e
como é sua participação na construção e manutenção do Sagui.)

Então, é, hoje, especificamente, o Sagui, eu não mantenho o Sagui e não
sei  te  dizer  quem está  mantendo o Sagui,  né.  A área que,  vamos dizer
assim, herdou isso, né, seria a área do [GER01], a gente acha que teria que
perguntar pra ele, né, como está sendo feita a manutenção.

O desenvolvedor DES01 relatou que o Sagui foi superado por outros

softwares, confirmando  a  obsolescência  mencionada  pelo  usuário  USU02,  mas

esclareceu que ele ainda era utilizado:

Trecho da entrevista com DES01 – Questão Q.B1.1 (Explique como foi e
como é sua participação na construção e manutenção do Sagui.)

[…] o Sagui foi desenvolvido, atendeu muito bem o propósito dele para a
época, mas outros softwares mais modernos surgiram, né. E aí, em vários
locais dentro do Serpro, né, o Sagui, esses softwares foram sendo utilizados
e onde o Sagui já tava sendo utilizado, daí continuou por, né, inércia, por,
né, tem certas coisas que só o Sagui sabe, né, pela antiguidade dele, né.

O  desenvolvedor  DES01  acrescentou  que,  embora  existissem

softwares que, em conjunto, realizavam as mesmas tarefas do Sagui de uma forma
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melhor, não havia um único software que o substituísse completamente:

Trecho da entrevista com DES01 – Questão Q.B1.1 (Explique como foi e
como é sua participação na construção e manutenção do Sagui.)

O problema é o seguinte, o Sagui ainda hoje, né, ele consegue, assim, pra
mim dizer assim, pra você cobrir o que o Sagui faz você precisa usar esses
três softwares aqui, né. E o Sagui faz isso num software só. Obviamente
que não faz tão bem quanto os outros três, mas o fato é esse, né.

Sobre quais seriam os  softwares que substituiriam o Sagui,  quando

usados  em conjunto,  DES01 mencionou  OCS63,  Juju64,  Puppet  e  Ansible.  Todos

esses softwares são classificados em seus sítios como código aberto.

Com relação a experiência pessoal com software livre, o desenvolvedor

DES01 afirmou que já possuía uma vasta experiência no uso desse tipo de software

antes de entrar  no Serpro.  Quando respondeu à primeira questão da entrevista,

referente ao seu trabalho na empresa, o desenvolvedor enfatizou sua afinidade com

software livre pela possibilidade de alteração que ele oferece: 

Trecho da entrevista com DES01 – Questão Q.A1.1 (Poderia falar sobre seu
trabalho e Questão de contextualização das atividades exercidas o que faz
nesta empresa?)

[…] no ano de 2000 eu fui apresentado a toda essa questão de software, 99,
2000, eu fui apresentado a toda essa questão relacionada a software livre e
acabou que, por uma série de, de, de, vamos dizer assim, é, é, coisa do
destino,  sorte,  sei  lá,  eu acabei  tendo toda a minha vida profissional,  é,
ligada ao software livre, não por questões ideológicas, né. Na, na realidade
eu desconhecia a guerra, né,  eu só via aquilo,  que aquilo era legal,  era
massa,  era  flexível,  dava  pra  você  o  limite,  na  realidade  tava  na  sua
imaginação,  não  no  software,  né,  ou  seja,  não  existe  praticamente,  não
existia limite pra o que você podia fazer, e aí eu acabei, né, me, me, vamos
dizer assim, me apaixonando pelo treco e acabei trabalhando com isso, né.

Ao  longo  da  entrevista,  algumas  afirmações  foram  destacadas  por

identificarem  alguns  aspectos  mais  relevantes  sobre  o  Sagui,  pela  ótica  do

desenvolvedor. Essas afirmações foram reunidas na Figura 26 e representam um

sumário da entrevista. 

63 https://www.ocsinventory-ng.org
64 https://jujucharms.com/
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Figura 26 – Afirmações destacadas do desenvolvedor DES01 sobre o Sagui

Fonte: autoria própria (2018)

4.2.4 O GERENTE DO DESENVOLVEDOR

O gerente GER01, o qual ingressou no Serpro em 1975, afirmou que

lidera a área responsável pela implementação de tecnologias de  software livre, as

quais ele prefere denominar  software sem subscrição65, e de  storage66. Ele relatou

que foi chefe do Centro de Especialização Unix do Serpro, o qual se tornou, em

1999,  Centro de Especialização Linux.  Essa mudança, segundo GER01, ocorreu

porque em 1998 ele recebeu uma demanda do superintendente de sua área para

realizar uma prospecção de softwares livres disponíveis na época, com o objetivo de

saber do que se tratavam esses softwares, os quais, segundo o gerente, eram uma

novidade da época, e onde poderiam ser utilizados. Essa informação se encaixa

com a constante no Programa Serpro de Software Livre:

A utilização de Software Livre não é novidade no SERPRO. Os primeiros
estudos  foram  iniciados  em  1999,  com  resultados  que  orientaram  os
trabalhos iniciais com software livre, inclusive a criação de um Centro de
Especialização  em  Software  Livre  (Recife)  com  uma  vasta  experiência
acumulada.  (MINISTÉRIO  DA  TRANSPARÊNCIA  E  CONTROLADORIA
GERAL DA UNIÃO, 2017a, p. 2)

65 Software para o qual não é necessário pagar pelo uso
66 Dispositivos de armazenamento de dados
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De acordo com GER01, o resultado da prospecção foi um relatório que

recomendava a utilização do Linux em servidores e estações de trabalho, o uso de

OpenOffice67 nas estações de trabalho, o uso do Apache68 em servidores de Internet

e  o  uso  dos  sistemas  gerenciadores  de  bancos  de  dados  livres  MySQL69 e

PostgreSQL70. Segundo GER01, grande parte do que foi sugerido no relatório está

sendo usado atualmente no Serpro.

Quando questionado sobre sua participação na construção do Sagui, o

gerente GER01 inicialmente abordou o cenário que motivou a criação do software:

Trecho da entrevista com GER01 – Questão Q.D1.1 (Qual foi e qual é seu
envolvimento na construção e manutenção do Sagui?)

[…] como a gente começou a instalar o Linux no Serpro, a gente se deparou
com  o  problema,  com  a  necessidade  de  atualizar  massivamente  as
estações e os servidores que estavam sendo instalados, [...]

De acordo com GER01,  sua equipe estabeleceu um processo para

atualização das estações de trabalho que utilizava o próprio sistema de atualização

da distribuição71 Linux, baseado em pacotes de software. Quando o DES01 entrou

no Serpro, segundo o gerente, ele propôs a criação de um sistema automatizado

que tornaria a atualização mais “dinâmica” – com o sentido de que não dependesse

do sistema da distribuição Linux. GER01 aceitou a ideia e deu permissão para o

desenvolvimento desse sistema, que levou uma semana, de acordo com seu relato.

Trecho da entrevista com GER01 – Questão Q.D1.1 (Qual foi e qual é seu
envolvimento na construção e manutenção do Sagui?)

Foi quando surgiu o Sagui, né, e naquela época era moda, o Serpro sempre
botava nome de alguma coisa nas ferramentas. O Sagui tá como Sagui até
hoje. 

Sagui é um acrônimo para Sistema de Apoio à Gestão Unificada de

Informações (conforme visto na Tabela 8).

Trecho da entrevista com GER01 – Questão Q.D1.1 (Qual foi e qual é seu
envolvimento na construção e manutenção do Sagui?)

Foi  assim  que  nasceu  o  Sagui.  Por  conta  de  uma  demanda,  de  uma
necessidade  de  fazer  correções,  é,  massivamente  nas  estações  e
servidores.

67 Atualmente o Serpro utiliza LibreOffice (https://pt-br.libreoffice.org)
68 https://httpd.apache.org
69 https://www.mysql.com
70 https://www.postgresql.org
71 Uma distribuição Linux é um sistema operacional que tem como núcleo o Linux.
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O  gerente  GER01  informou  que,  inicialmente,  o  Sagui  realizava

correções e atualizações em estações de trabalho e servidores e fazia o inventário

dessas  máquinas – identificava os componentes de hardware e software.

Trecho da entrevista com GER01 – Questão Q.D1.1 (Qual foi e qual é seu
envolvimento na construção e manutenção do Sagui?)

Mas, depois com a implantação de outras ferramentas de inventário, isso
passou, deixou de ser usado. Não tinha mais sentido. Então passou a ser
usado  unicamente  pra  atualizações  ou  correções,  né,  nos  servidores  e
estações  de  trabalho.  Hoje,  basicamente,  hoje  muito  mais,  é  mais  pra
servidores do que estações.  Estações seguiu pra outra regional, que foi pra
regional Salvador, que é o colega [GER02] que toma conta. E nós ficamos
aqui na regional [Recife] só com servidores.

Com relação  ao  papel  do  desenvolvedor  DES01  na  construção  do

Sagui, o gerente GER01 afirmou o seguinte: 

Trecho da entrevista com GER01 – Questão Q.D1.1 (Qual foi e qual é seu
envolvimento na construção e manutenção do Sagui?)

É porque foi ele que desenvolveu. Tudo tá na cabeça dele. 

Quando questionado sobre novos desenvolvimentos (aprimoramentos,

evoluções, novas funcionalidades) do Sagui, o gerente GER01 afirmou o seguinte:

Trecho da entrevista com GER01 – Questão Q.D1.1 (Qual foi e qual é seu
envolvimento na construção e manutenção do Sagui?)

Não, só dá manutenção quando for necessário.  Tá muito estável.  Não é
uma ferramenta tão complexa. É bem estável, né?

Ao ser questionado sobre as liberdades do  software livre,  o gerente

GER01 afirmou que a contribuição ao desenvolvimento de  softwares livres não é

algo comum no Serpro,  que se caracteriza mais como uma empresa usuária de

software livre,  e justifica que isso se deve ao fato de não ser função do Serpro

vender funcionalidades de software:

Trecho da entrevista com GER01 – Questão Q.A1.3 (O que você conhece
sobre as liberdades do software livre?)

Eu acho importante ter essas liberdades de você poder... Eu não me lembro
assim de cor, mas se não me engano são cinco liberdades.  Você pode
alterar o código, você pode distribuir livremente, alterar, é, distribuir, você
pode ter acesso ao código, você pode fazer alteração, você pode distribuir
livremente...  eu  não  lembro  todas,  todas  as  liberdades.  Eu  acho  que  é
importante. Agora muito mais numa, todas as liberdades é importante numa,
na área acadêmica. Isso é muito importante na questão acadêmica de você
ter os alunos lá, você poder estudar o código. Você quer estudar como que
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é construído um sistema operacional, se o cara for bom mesmo de C, né,
você consegue abrir o código do kernel e estudar como funciona. Daí saber
como funciona  um editor  de  texto,  você  pode  abrir  o  código,  estudar  e
alterar e fazer proposição. Relativamente, eu não sei, a não ser empresas
como a Microsoft, a Novell, a IBM, a função deles é distribuir isso e eles
realmente contribuem bastante.  A própria  Microsoft  contribui  bastante  no
desenvolvimento  de  software  livre72.  Pessoal  falam  que  não,  eu  não
conheço, mas os colegas que dizem que não. Microsoft é um dos grandes
contribuidores. A IBM também é, a Novell. Mas por quê? Porque eles vivem
de estar vendendo essas funcionalidades. Não é função de uma empresa
feito o Serpro, uma empresa governamental. O Serpro é mais usuário da
solução  de  software  livre.  Mas  que  é  importante,  é  importante,  as
instituições de ensino, né? O cara queira aprender, a pessoa, independente
de você ensine ou não, o cara queira abrir o código, estudar. Já aconteceu
no Serpro do pessoal abrir o código e fazer correções também. Também
tem isso. Mas não é comum dentro do Serpro. Eu acho que é importante.

Quando questionado sobre sua experiência pessoal com software livre,

o gerente GER01 relatou os resultados que alcançou como coordenador do comitê

local de software livre, centrados no compartilhamento de conhecimento: 

Trecho da entrevista com GER01 – Questão Q.A1.4 (Pode falar sobre sua
experiência pessoal com software livre?)

Na  época  do,  que  se  criou  os  comitês  de  software  livre,  é,  foi  muito
interessante  porque  nós  conseguimos  unificar,  unificar  não,  a  gente
conseguiu reunir empresas, mais governamentais, né, empresas municipais,
estaduais e federais e universidades, né? Pelo menos aqui no Recife, eu
tive essa experiência. Eu coordenava o comitê de software livre. A gente
conseguia  reunir  as  pessoas,  difundir  a  questão  do  software  livre,  fazia
seminários. Isso foi muito bom. O Serpro contribuiu bastante pra isso de
difundir a questão do software livre, inclusive nas universidades. 

[…]

A gente trocava ideia, trocava informações, ah, no uso do software livre, só
que era muita informação. Isso era útil. Eu acho importante isso, entendeu?
E  organizações  particulares  também,  né,  de  ensino,  que  eles  tinham
interesse  em participar.  E  difundiu  bastante  a  questão  do  software  livre
dentro,  aqui  na  regional  Recife,  em  Pernambuco,  não  na  regional,  em
Pernambuco.

[…]

A gente chegou a difundir bastante a questão do uso do software livre na
rede local, né? Eu acho que o Serpro é uma das poucas que tem toda a
infraestrutura dela em software livre. Toda, toda, toda, toda.

O gerente GER01 informou que ocorreram embates no Serpro, sem

identificar precisamente as partes conflitantes, sobre o uso de  softwares livres. A

questão de divergência, segundo ele, era sobre a obrigatoriedade do uso. De acordo

com ele, em determinado momento, após o início da adoção de softwares livres no

72 https://www.linuxfoundation.org/membership/members/
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Serpro, alguma pessoa ou área da empresa não permitiu o uso de  softwares que

não fossem livres para determinado propósito.  Segundo GER01, se um  software

fosse composto por outros  softwares, em um arranjo no qual 99% do código fonte

final fosse software livre, mas 1% não fosse, essa pessoa ou área não aceitava. Em

sua  opinião,  essa  atitude  foi  prejudicial  para  o  tema  software livre  dentro  da

empresa.

Trecho da entrevista com GER01 – Questão Q.A1.3 (O que você conhece
sobre as liberdades do software livre?)

Parece que se criou tanta polêmica com software livre que desgastou.

Segundo GER01, não é possível trabalhar dessa forma, exigindo que

todo o  software a ser utilizado na empresa seja livre. Sua visão do  software livre

dentro  do  trabalho  é  pragmática:  é  uma  ferramenta  que  pode  ser  usada  para

resolver problemas por usa utilidade e não uma ferramenta que deve ser usada por

sua essência, por ser software livre.

4.3 O DIÁLOGO DOS RESULTADOS

Uma vez apresentados os resultados da pesquisa, ou mais precisamente os

fatos apurados, chega o momento de analisá-los. Para a realização da análise, será

feita uma combinação de estratégias. A primeira é seguir os cinco pressupostos que

foram enunciados na apresentação da pergunta da pesquisa, conforme a estratégia

geral das proposições teóricas (YIN, 2010, p. 158). A segunda é submeter o estudo

de caso do Sagui às considerações da Teoria Crítica da Tecnologia de Feenberg

(2013) em um diálogo com a tecnologia social, a qual tem essa teoria como um dos

componentes de seu marco analítico-conceitual.

A  pergunta  desta  pesquisa,  reescrita  após  a  definição  da  unidade  de

análise, é: como se deu o processo de construção do Sagui, um software livre, por

usuários e desenvolvedores do Serviço Federal  de Processamento de Dados no

período entre 2003 e 2018?

Para iniciar a resposta, é necessário esclarecer como é o processo padrão

de desenvolvimento de software do Serpro.

Os  sistemas  desenvolvidos  pelo  SERPRO  utilizam  diversas  soluções
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tecnológicas e apresentam variações de plataforma, sistemas operacionais,
linguagens de programação […] e paradigmas de desenvolvimento [...]. Ao
mesmo tempo, a abrangência em termos de área de atuação, a dispersão
geográfica  e  a  quantidade  de  pessoas  e  equipes  de  desenvolvimento
potencializam a complexidade da gestão do desenvolvimento e da melhoria
do seu processo. 

Por  isso,  o  SERPRO  criou  em  2001  um  processo  padrão  para
desenvolvimento e manutenção de soluções (PSDS), primeiro resultado de
um programa corporativo para a modernização do desenvolvimento, criado
em 2000. (PINHO, 2010, p. 98-99)

Na versão do PSDS descrita por  Pinho (2010),  o processo,  baseado no

Rational Unified Process73 – RUP – contava com 17 macroatividades, subdivididas

por sua vez em diversas outras, constituindo-se em um complexo modo de produzir

software. Conforme o organograma do Serpro (Figura 16), apresentado no capítulo

anterior,  a  empresa  possui  uma  diretoria  de  desenvolvimento,  sendo  esta  a

responsável pelo desenvolvimento de software para clientes na empresa, de acordo

com o Processo Serpro de Desenvolvimento de Soluções – PSDS.

O Sagui, entretanto, não foi construído de acordo com o PSDS. O Sagui não

foi desenvolvido por uma ou mais equipes de desenvolvedores (parte do cenário que

justifica  o  PSDS),  mas por  um único  analista.  O analista  em questão não é  da

diretoria de desenvolvimento, mas da diretoria de operações, que não cria softwares

para  clientes,  mas  para  consumo  próprio  –  e  isso  explica  o  motivo  de  não  ter

seguido o PSDS. Para a diretoria de operações, software é uma ferramenta, o meio

de se alcançar o objetivo, enquanto para a diretoria de desenvolvimento, software é

o produto a ser entregue, o objetivo a ser alcançado.

Utilizando  a  classificação  evolutiva  de  Brooks  (2009)  para  os  tipos  de

software que  podem  ser  desenvolvidos,  podemos  dizer  que  o  processo  de

construção  do  Sagui,  antes  de  se  tornar  software livre,  seguiu  o  modelo  de

construção de um programa:

Ele [o programa] está completo, pronto para ser executado pelo autor no
sistema para o qual foi desenvolvido. É isso que costuma ser produzido em
garagens e este é o objeto que o programador individual utiliza ao estimar
produtividade. (BROOKS, 2009, p. 5)

O processo de construção de  software do Serpro para clientes, por outro

lado, se caracteriza como um produto da programação de sistemas:

73 https://www.ibm.com/developerworks/rational/library/content/03July/1000/1251/1251_bestpractices
_TP026B.pdf
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Este diferencia-se do simples programa […] Ele custa nove vezes mais. Mas
ele é o objeto verdadeiramente útil,  o produto pretendido da maioria dos
esforços de programação de sistemas. (BROOKS, 2009, p. 6) 

O termo “verdadeiramente útil” deve ser compreendido, no contexto da

obra em que foi escrito, como “o mais completo possível”, no sentido de atender a

maior quantidade de requisitos possível – o que se traduz em maior complexidade

da  estrutura  do  software.  Isso  não  quer  dizer  que  o  programa  não  possa  ser

complexo, e sim que o produto da programação de sistemas é várias vezes mais

complexo.

Em  suma,  de  acordo  com  Brooks  (2009),  em  uma  escala  de

complexidade  de  quatro  níveis,  o  Sagui  é  um  software da  categoria  menos

complexa, enquanto o software padrão desenvolvido pelo Serpro para clientes é da

categoria mais complexa.

Havendo esclarecido o processo de construção do Sagui em relação

ao processo adotado pelos funcionários da empresa que tem como incumbência o

desenvolvimento de software, vamos rever os pressupostos da pesquisa.

4.3.1 COMUNIDADE DE SOFTWARE LIVRE COMO EMPREENDIMENTO DE 
ECONOMIA SOLIDÁRIA

Foi  pressuposto  que  uma  comunidade  de  software livre  possui

características  de  um  empreendimento  de  economia  solidária  e  que,  por

consequência,  o  processo  de  trabalho  em  um  projeto  de  software livre  em

comunidade se orienta pelos princípios da economia solidária.

No capítulo de fundamentação teórica, foi visto que trabalho coletivo,

autogestão,  propriedade  coletiva  do  capital  e  direito  à  liberdade  individual  são

princípios da economia solidária. Conforme foi apurado pela pesquisa, não houve

trabalho coletivo na criação do Sagui, mas um trabalho individual. A propriedade do

Sagui  inicialmente  era  privada  –  pertencia  somente  ao  Serpro,  como  parte  do

trabalho  de  um empregado.  Mas  quando  o  Sagui  se  tornou  software livre,  sua

propriedade deixou de ser privada e abriu-se a possibilidade para a apropriação do

software por  um  coletivo.  Contudo,  até  onde  foi  investigado,  não  houve  essa

apropriação. Ele permaneceu sendo mantido por um indivíduo. 

O  Sagui  tornou-se  um  bem  público,  mas  não  se  tornou  um  bem
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comum. Em uma analogia, seria como se um indivíduo criasse uma horta e dissesse

que a horta estava aberta para quem quisesse trabalhar nela, de modo que qualquer

um  poderia  plantar  e  todos  poderiam  compartilhar  dos  frutos,  mas  ninguém

aparecesse para participar. A horta, nesse caso, havia se tornado um bem público,

mas como não se formou uma comunidade para mantê-la, não era um bem comum.

O projeto de construção e de manutenção do Sagui não se orientou, ao

longo  do  período  pesquisado,  pelos  princípios  da  economia  solidária,  pois  em

nenhum  momento  houve  uma  comunidade  que  participasse  das  ações  e  das

decisões. Houve, eventualmente, consumidores do software, que também existiriam

sendo ele livre ou não.

A observação dos resultados mostrou que o Sagui se encaixa no que

Taurion (2004) caracteriza como a realidade da maioria dos projetos de  software

livre:

Poucos projetos despertam interesse e atraem um número expressivo de
voluntários.  Muitos projetos são iniciativas isoladas e permanecem desta
maneira até desaparecerem. (TAURION, 2004, p. 67)

Taurion  (2004)  credita  a  formação da comunidade em torno de  um

software livre ao esforço do autor do software:

[…] as maiorias dos projetos de software abertos74 são de pequeno tamanho
e a maior contribuição vem do seu próprio autor e [...] esta sua contribuição
e entusiasmo são cruciais para manter o projeto vivo e atraente para novos
colaboradores. O modelo de desenvolvimento em comunidade depende de
alguns  fatores  para  deslanchar.  Um  deles  é  a  atratividade  do  projeto.
Quanto mais popular e atrativo o projeto, maior a comunidade envolvida.
Por outro lado, projetos com pouca atração não conseguem aglutinar uma
comunidade significativa. (TAURION, 2004, p. 70)

Taurion (2004) enfatiza o papel de liderança que o autor do  software

deve assumir para que este deixe de ser um empreendimento individual e se torne

um empreendimento  coletivo.  Pacitti  (2006)  concorda  com essa  necessidade  de

liderança para a formação da comunidade e atribui isso como um dos fatores para a

criação e manutenção da comunidade do Linux, o sistema operacional livre criado

por Linus Torvalds:

Ele [Linus] soube cultivar uma grande base de desenvolvedores com prévio
conhecimento  sistêmico  inspirado  no  Unix,  e  aproveitou  a  Internet  ao
máximo.  Tudo  isso  deu  certo.  Houve  muita  liderança  e  idealismo  no

74 Para Taurion (2004),  software aberto e  software livre são a mesma coisa. Para ele os termos
diferentes refletem diferenças ideológicas que não são significativas. 
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processo  inicial.  Foi  uma espécie  de  empreendimento  coletivo  em larga
escala. (PACITTI, 2006, p. 73)

O pressuposto aqui analisado não é refutado pelo Sagui, pois não há,

de fato, uma comunidade Sagui. O que se observa aqui, apenas, é que o simples

fato de um software ser livre não implica a existência de uma comunidade em torno

dele.  Conforme já mencionado na fundamentação teórica,  a própria  definição de

software livre  da  Free  Software  Foundation não  exige  a  existência  de  uma

comunidade como característica intrínseca.

O caso do Sagui serve para detalhar melhor a intersecção entre os

conceitos  de  economia  solidária  e  software livre.  Um  software,  conforme

observarmos  em  Brooks  (2009)  pode  ser  mantido  por  um indivíduo  ou  por  um

coletivo.  Para  o  segundo  caso,  temos  um  conjunto  que  podemos  chamar  de

software comunitário ou  software coletivo. A economia solidária encontra-se com o

software livre  quando  há  uma  intersecção  do  software livre  com  o  software

comunitário ou coletivo. A Figura 27 serve para esclarecer isso, situando o Sagui

como um software livre mantido por um indivíduo, fora da intersecção que contém

princípios de economia solidária.

Figura 27 – Intersecção do software livre com o software comunitário ou coletivo

Fonte: autoria própria (2018)
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4.3.2 SOFTWARE LIVRE COMO TECNOLOGIA SOCIAL

Foi  pressuposto  que  o  software livre  possui  características  de

tecnologia social. Observamos na fundamentação teórica que os conceitos possuem

realmente aproximações. Entretanto, encontramos duas restrições no quadro teórico

para classificar um software livre específico, em sua aplicação, como uma tecnologia

social.  A primeira restrição é que o entendimento de Dagnino (2014a)  de que a

tecnologia social funciona como uma plataforma de lançamento cognitiva para um

empreendimento de economia solidária. A segunda restrição é a consideração de

Triana (2014) de que só se poder considerar um software livre como uma tecnologia

social  quando  é  possível  substituir  a  palavra  “comunidade”  por  “população”,  no

sentido de que a população se torne ciente de suas capacidades tecnológicas de

usar e desenvolver o software.

É  oportuno  aqui  observar  que  Triana  (2014)  busca  enfatizar  que  o

termo “tecnologia social” deve ser lido como “tecnologia para inclusão social”, e isso

implica que a tecnologia deve incluir as pessoas, não somente em seu uso, mas em

sua construção.

Conforme visto anteriormente, o Sagui não serviu para o lançamento

de um empreendimento de economia solidária, pois não se formou uma comunidade

que tivesse os princípios dessa forma alternativa de trabalho. Não é possível, por

sua vez, substituir “comunidade” por “população” se não existe uma “comunidade”.

Assim, o Sagui não pode ser considerado como uma tecnologia social

aplicada,  no  sentido  de que ele  não promoveu inclusão social,  que é  o sentido

implícito do termo.

4.3.3 DESENVOLVIMENTO CAPITALISTA DE SOFTWARE NA EMPRESA PÚBLICA

Foi pressuposto que o desenvolvimento de software por uma empresa

pública de TI se orienta pelo modo de produção capitalista. Segundo Marx ([1867]

2013a, p. 781), “no modo de produção capitalista o processo de trabalho aparece

apenas como um meio para o processo de valorização”. 

Pela leitura de Pinho (2010) e das informações sobre desenvolvimento

de software no sítio institucional do Serpro, percebe-se que o processo padrão de
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desenvolvimento de  software da empresa constitui-se  em apenas um meio  para

produzir  a  mercadoria  software para  o  cliente,  o  que  está  dentro  do  modo  de

produção capitalista. O processo informal de construção do Sagui também seguiu a

mesma orientação: ele foi o meio para criação de um valor e não o fim.

Assim,  para  o estudo de caso apresentado nesta  pesquisa,  não se

verificou uma situação alternativa ao pressuposto enunciado.

4.3.4 SOFTWARE COMO TECNOLOGIA CONVENCIONAL

Foi  pressuposto  que  o  software como  produto  de  desenvolvimento

capitalista  é  uma  tecnologia  convencional.  Desenvolvimento  capitalista,  aqui,

conforme se abordou na seção anterior, refere-se ao desenvolvimento de produtos

de acordo com o modo de produção capitalista.

De  acordo  com  Dagnino  (2010b,  p.  55),  a  tecnologia  convencional

apresenta uma tendência de “constante redução da mão de obra incorporada ao

produto,  ou  do  tempo  de  trabalho  socialmente  necessário  para  produzir

mercadorias”. Conforme a pesquisa documental e as entrevistas mostraram, o Sagui

reduziu  a  necessidade  de  intervenção  humana  nas  atividades  de  correção  e

atualização  de  estações  de  trabalho  e  servidores,  reduzindo  a  mão  de  obra

necessária para esse serviço. Mas essa redução não ocorreu entre os empregados

diretamente relacionados a entrega do produto final da empresa para seus clientes.

Dagnino (2010b, p. 54) também define a tecnologia convencional como

possuindo “escalas ótimas de produção sempre crescentes”. Conforme foi verificado

nos repositórios do Sagui no Portal do  Software Público e no Sourceforge, e pelo

depoimento do GER01 sobre a “estabilidade” do  software, o Sagui não evoluiu de

modo a ter vários lançamentos (várias versões) e, por isso, não tem um histórico de

crescimento em sua escala de produção. Ele foi produzido uma vez (tem apenas

uma versão) e é basicamente mantido em funcionamento.

Também  não  foram  identificadas  as  presenças  de  cadência  de

produção  ditada  por  máquinas  e  controles  coercitivos  de  diminuição  de

produtividade  no  Sagui.  Na  verdade,  essas  características  de  tecnologia

convencional  (DAGNINO,  2010b)  não  fazem  sentido  para  um  software que  foi
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produzido apenas uma vez.

Se o software, de forma geral, é uma tecnologia convencional, o Sagui

apresenta-se como uma exceção, por não apresentar todas as características que

Dagnino (2010b) afirma que esse tipo de tecnologia possui. Dentro do estudo de

caso analisado, isso se deve possivelmente ao fato de que ele não é um produto do

Serpro para seus clientes, mas uma ferramenta para um processo de trabalho.

4.3.5 PRODUÇÃO DE SOFTWARE LIVRE EM UMA EMPRESA ESTATAL E O 
PROCESSO DE TRABALHO DESSA EMPRESA

Foi pressuposto que a produção de  software livre por uma empresa

estatal seria uma contradição, a não ser que houvesse uma mudança no processo

de trabalho dessa empresa. Esse pressuposto foi baseado na presunção de que a

empresa  estatal  produz,  por  padrão,  software que  apresenta  características  de

tecnologia  convencional,  enquanto  software livre  apresenta  características  de

tecnologia social. Havia, portanto, no início da pesquisa, a expectativa de se verificar

a existência de um desses dois resultados: a contradição ou o registro da mudança

no processo de trabalho.

Apuramos no estudo de caso desta pesquisa que não houve mudança

do processo de trabalho do Serpro, relacionado ao desenvolvimento de  software,

para a produção do Sagui. Na verdade, não havia um processo de trabalho para

desenvolvimento de software que pudesse ser alterado no contexto estudado, pois a

área  da  empresa  onde  o  Sagui  foi  desenvolvido  não  tem o  software como um

produto  a  ser  entregue  e,  assim,  formalmente,  não  existe  um  processo  para

desenvolver  software. A produção do Sagui na superintendência de operações do

Serpro ocorreu de forma intersticial: houve uma brecha que permitiu sua realização.

Essa brecha foi a combinação de uma necessidade e de uma oportunidade. Havia

necessidade de realizar de forma massiva a migração de servidores e estações de

trabalho  para  Linux  e  posteriormente  fazer  a  manutenção  do  software dessas

máquinas e surgiu  a oportunidade de um analista  produzir  uma ferramenta para

automatizar essas atividades. 

Observa-se, no caso estudado, que existem realidades diferentes na

empresa  onde  ocorrem  desenvolvimento  (ou  produção,  como  se  convencionou
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denominar  neste  trabalho)  de  software.  Konder  (2008,  p.  47)  afirma  que  “as

conexões  íntimas  que  existem  entre  realidades  diferentes  criam  unidades

contraditórias. Em tais unidades, a contradição é essencial: não é um mero defeito

do raciocínio”. E assim verificamos que a contradição do pressuposto ora analisado

existe: uma empresa estatal produziu um software livre, o qual, entretanto, não se

mostrou uma tecnologia social em sua aplicação nem serviu como plataforma para

um empreendimento de economia solidária. 

4.4 O OLHAR DA TEORIA CRÍTICA DA TECNOLOGIA

Segundo Dagnino,  Brandão e  Novaes (2010,  p.  92),  a  Teoria  Crítica  da

Tecnologia – TCT, de Feenberg, contribui com uma “agenda propositiva e concreta

sobre  como  os  partidários  da  TS  [Tecnologia  Social]  deveriam  atuar  a  fim  de

potencializar seu desenvolvimento e crescente adoção”. Para analisar o Sagui diante

da  TCT, sob  a  perspectiva  desta  como  uma  dos  elementos  conformadores  do

conceito  de  tecnologia  social  para  os  três  autores  citados,  será  utilizada  uma

analogia inspirada pelo termo “potencializar” mencionado por eles.

Segundo a Física (Hewitt, 2008), o que torna um objeto capaz de realizar

trabalho é a energia. A energia aparece em diversas formas na natureza, sendo uma

delas a energia mecânica. Esta, por sua vez, pode se apresentar em duas formas

mais específicas, a energia potencial  (definida pela posição relativa entre corpos

interagentes)  ou  a  energia  cinética  (definida  pelo  movimento  desses  corpos).  A

energia potencial tem esse nome “porque neste estado de armazenamento ela tem o

potencial de realizar trabalho” (HEWITT, 2008, p. 116). A energia cinética é a que

efetivamente realiza trabalho a partir do movimento.

De  forma  análoga,  se  pode  pensar  que  existe  uma  tecnologia  social

“potencial” – que tem o potencial de gerar inclusão social – e uma tecnologia social

“cinética”  –  que  realmente  gera  inclusão  social,  quando  posta  “em movimento”.

Anteriormente foi  observado que o Sagui não é uma tecnologia social  aplicada e

pela analogia estabelecida, ele não seria uma tecnologia social “cinética”, mas uma

tecnologia  social  “potencial”.  Feita  a analogia,  passa-se agora  a  discutir  como a

agenda da TCT poderia contribuir para colocar o Sagui “em movimento” - ou explicar
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porque ele “permanece em repouso”.

A Teoria Crítica da Tecnologia assume que existem dois eixos de reflexão

sobre a tecnologia: o que a relaciona com os valores humanos e o que a relaciona

com os poderes humanos. A partir desses eixos, ela assume a existência de quatro

perspectivas sobre a tecnologia, sendo uma delas a sua própria proposição (Figura

28). A TCT discorda completamente do determinismo, segundo o qual a tecnologia

“controla os seres humanos, isto é, molda a sociedade às exigências de eficiência e

progresso” (FEENBERG, 2013a, p. 59).

[…] a teoria crítica compartilha as características do instrumentalismo e do
substantivismo.  Concorda  com  o  instrumentalismo  que  a  tecnologia  é
controlável em algum sentido, também concorda com o substantivismo que
a tecnologia está carregada de valores. (FEENBERG, 2013, p. 62)

Figura 28 – Perspectivas para a Tecnologia segundo Feenberg

A crença no controle humano da tecnologia pela TCT está alinhada com a

crença da  Free Software  Foundation –  FSF –  sobre  o  software.  Para  a  FSF, o

Fonte: adaptado de Feenberg (2013a)
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software não é autônomo – ele é controlado pelos usuários ou pelo desenvolvedor:

Quando os usuários não controlam o programa,  o programa controla  os
usuários. O desenvolvedor controla o programa e, por meio dele, controla os
usuários. (FREE SOFTWARE FOUNDATION, 2001)

No quadro inferior à direita da Figura 28 pode se observar que a Tecnologia

Crítica  da  Tecnologia  tem  como  característica  uma  visão  crítica  e  otimista  da

tecnologia,  baseada  na  participação  de  usuários  não  somente  no  uso,  mas  na

construção dos artefatos tecnológicos com os quais se relacionam.

As pessoas afetadas pelas mudanças tecnológicas, às vezes, protestam ou
inovam  de  maneira  a  lhes  permitirem  maior  participação  e  controle
democrático no futuro. […]

A teoria  crítica  da  tecnologia  descobre,  em exemplos  como esses,  uma
tendência  de  maior  participação  nas  decisões  sobre  o  design  e  o
desenvolvimento. (FEENBERG, 2013, p. 64)

Essa visão se alinha com a liberdade 1 do  software livre, que dita que os

usuários podem adaptar o software às suas necessidades – o que implica participar

de decisões sobre o desenvolvimento do software.

É neste alinhamento que se encontra a contribuição da Teoria Crítica da

Tecnologia  para  explicar  o  que  faltou  para  a  “potencialização”  do  Sagui  como

tecnologia social, ou, de acordo com a analogia aqui estabelecida, para transformar

o Sagui de uma tecnologia social “potencial” em uma tecnologia social “cinética”: a

participação dos usuários.

A  Figura  29  propõe  evidenciar  a  participação  dos  usuários  como  o

catalisador da transição de estados de uma tecnologia social. Nessa figura temos

uma analogia da transformação da energia potencial em energia cinética, na forma

de um pêndulo que está inicialmente em repouso, pois um outro cordão o prende ao

teto.  Se  a  tesoura  cortar  esse  cordão,  o  pêndulo  entrará  em  movimento.  A

interpretação aqui dada, sob a perspectiva da Teoria Crítica da Tecnologia – TCT, é

que  a  participação  dos  usuários  funciona  como  a  tesoura,  ela  faz  com  que  a

tecnologia social deixe de ser algo apenas com potencial para inclusão social e se

torne algo em que a inclusão social ocorre de fato.
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Figura 29 – A participação dos usuários como catalisador da tecnologia social “cinética”

O Sagui parece estar, em uma perspectiva determinista, esperando que um

deus  rompa  seu  cordão.  Entretanto,  pela  TCT,  o  cordão  só  se  rompe  pela

participação de seus usuários. As observações realizadas nesta pesquisa sugerem

que essa participação não ocorreu pela ausência de diversos fatores considerados

por Fogel (2017), Pacitti (2006) e Taurion (2004) como fundamentais para a criação

de  uma  comunidade  em  torno  de  um  software livre:  divulgação,  percepção  de

vantagem, popularidade, atratividade e liderança.

Esses  fatores  se  aproximam das  condições que Feenberg  (2013)  indica

como  necessárias  para  a  participação  dos  usuários  na  construção  de  sistemas

tecnológicos  alternativos:  a  preocupação,  o  envolvimento  e  a  informação.  A

informação  pode  depender  da  divulgação  assim  como  a  preocupação  e  o

envolvimento podem ocorrer como consequência da informação.

Fonte: autoria própria (2018)
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Segundo Marx ([1845], 2007), em sua crítica à filosofia de Feuerbach, o que

realmente deve importar aos filósofos não é a interpretação do mundo, mas sua

transformação. Essa crítica traz uma advertência com relação à responsabilidade de

cientistas  e  pesquisadores nas mudanças que afetam as relações entre ciência,

tecnologia e sociedade. Latour (2012) contribui com essa crítica, ao comentar sobre

a postura do pesquisador em uma perspectiva interdisciplinar, a qual está alinhada

com a proposta do PPGTE:

Todas as disciplinas, da geografia à antropologia, da contabilidade à ciência
política, da linguística à economia, entram em cena como os muitos meios
pelos  quais  as  partes  do  coletivo  são  primeiro  justapostas  e  depois
transformadas num todo coerente. “Estudar” nunca significa assumir uma
postura desinteressada e depois  entrar  em ação  segundos os princípios
hauridos dos resultados da pesquisa. Bem, ao contrário, cada disciplina ao
mesmo  tempo  amplia  o  alcance  de  entidades  que  atuam  no  mundo  e
participa ativamente da transformação de algumas delas em intermediários
fiéis e estáveis. (LATOUR, 2012, p. 365)

É sob essa perspectiva de responsabilidade e interesse do pesquisador na 

transformação da sociedade onde está inserido que são tecidas as considerações 

finais deste trabalho de pesquisa.

5.1 OS OBJETIVOS DA PESQUISA

O objetivo geral desta pesquisa foi compreender como se deu o processo

de construção de um  software livre, o Sagui,  por usuários e desenvolvedores do

Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro – no período de 2003 a 2018.

O Sagui nasceu não livre, em 2004, como uma ferramenta para atender a

uma necessidade dentro da empresa, não relacionada diretamente aos fins dessa

organização. Sua criação foi  fruto de uma autonomia individual – um analista de

redes teve a iniciativa de desempenhar um papel de desenvolvedor de software e

obteve apoio de seu gerente para isso. A conversão em  software livre não partiu

nem  do  desenvolvedor  e  nem  do  gerente,  mas  de  uma  instância  superior  da

empresa. Assim, o Sagui tornou-se  software livre não em um movimento de baixo

para cima, que partisse de seus usuários, mas de cima para baixo, por decisão que



133

seguia a hierarquia de comando da organização. Em abril de 2008, ele passou a ser

hospedado no Portal do  Software Público, como um aparente benefício do Estado

para  a  sociedade.  Entretanto,  a  sociedade  não  se  apropriou  do  Sagui.  Não  se

formou uma comunidade em torno do software. A autonomia individual não evoluiu

para uma autonomia coletiva. Enquanto  software livre, o Sagui permaneceu como

uma  tecnologia  social  “potencial”  –  uma  denominação  que  foi  introduzida  na

discussão dos resultados.

O alcance dos objetivos específicos desta pesquisa foram sumarizados na

Tabela 14:

Tabela 14 – Sumário dos resultados alcançados diante dos objetivos específicos

Objetivos específicos Resultados

Comparar  as  características  de
empreendimentos  de  economia  solidária  com
comunidades de software livre

Quando  comunidades  de  software livre  estão
organizadas sob uma democracia por consenso,
elas  se  assemelham  a  empreendimentos  de
economia solidária.

Comparar  as  características  de  software livre
com tecnologia social

Há similaridades entre  propriedades intrínsecas
do  software livre  e  os  conceitos  de  tecnologia
social  de  Dagnino  (2010b),  entretanto  Triana
(2014) afirma que um software livre é tecnologia
social  somente  quando  se  pode  substituir
“comunidade”  por  “população”.  Daqui  decorre
que uma comunidade é condição necessária para
um software livre ser uma tecnologia social.

Verificar  se  o  desenvolvimento  de  um  software
livre  pelo  Serpro  se  orienta  pelo  modo  de
produção capitalista

O  processo  padrão  de  desenvolvimento  de
software do  Serpro,  o  PSDS,  parece  estar
aderente  ao  modo  de  produção  capitalista.  O
Sagui,  entretanto,  não  seguiu  o  PSDS,  mas
também não foi criado como um produto para um
cliente da empresa.

Verificar se um  software livre desenvolvido pelo
Serpro  possui  características  de  tecnologia
convencional

O Sagui não apresenta todas as características
de uma tecnologia convencional, mas, de acordo
com Triana (2014) também não é uma tecnologia
social “cinética”, no sentido implícito de produzir
inclusão  social.  Neste  trabalho,  o  Sagui  foi
classificado  como  uma  tecnologia  social
“potencial”.

Verificar  se  houve  mudança  no  processo  de
trabalho do Serpro ao produzir um software livre.

Não  houve  mudança  no  processo  padrão  de
desenvolvimento de  software do Serpro para  a
criação do Sagui. Na verdade, o PSDS sequer foi
usado para  a  criação do Sagui.  O  software foi
produzido de forma intersticial por uma área da
empresa  cujo  objetivo  principal  não  é  produzir
software. 

Fonte: autoria própria (2018)
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5.2 AS CRÍTICAS

Na  introdução  e  na  fundamentação  teórica  desta  pesquisa  foram

mencionadas algumas críticas relacionadas a produção de software livre no Brasil,

para as quais cabem alguns comentários nestas considerações finais.

Oram (2016) faz uma crítica sobre a efetividade de projetos e políticas de

software livre dentro de instituições estatais brasileiras, um assunto, segundo ele,

inexplorado.  Esta pesquisa inicia uma mudança desse cenário,  ao explorar  essa

efetividade  dentro  de  uma  instituição  estatal  específica,  o  Serviço  Federal  de

Processamento de Dados – Serpro.

Milano (2016) afirma que o movimento de software livre no Brasil, embora

ativo politicamente, pouco atua na produção de códigos livres. Oram (2016), mais

especificamente,  afirma  que  são  decepcionantes  os  resultados  da  abertura  de

códigos fontes por governos da América Latina. O Serpro é parte de um governo

latino-americano e também pode ser considerado parte do movimento de software

livre  enquanto  agente  de  implementação  do  governo  eletrônico,  para  o  qual  o

software livre foi definido como um recurso estratégico. 

Conforme  se  apurou  na  pesquisa  documental,  a  empresa  declarou,  por

meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão, ter construído

840 softwares de código aberto no período de 2003 a 2018. Entretanto, ela própria

se contradisse ao informar pelo mesmo sistema apenas 3 repositórios de código

aberto, dos quais 2 apenas podem ser considerados como software livre de acordo

com a Free Software Foundation. No caso estudado do Serpro, portanto, parece que

pouco se produziu realmente em códigos livres, no sentido de que pouco do código

que  existe  para  ser  liberado  foi  tornado  livre.  Cogita-se  que  os  840  softwares

mencionados pela empresa tenham sido construídos com código livre, com outros

softwares que tem licenças livres e tem seus códigos abertos em repositórios de

livre acesso, entretanto, esse fato não é suficiente para que o  software resultante

seja livre. As quatro liberdades do software livre não são características intrínsecas

do software, mas características que se manifestam a partir do controle humano. Um

humano tem que  abrir  o  código  fonte  e  adicionar  uma licença  livre  para  que  o

software seja livre. Os valores do software livre dependem diretamente do controle

humano.
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A Associação  Brasileira  das  Empresas  de  Software –  ABES  (2011)  faz

diversas críticas à participação do software livre no mercado brasileiro de software. A

ABES afirma que o software livre não gera inovação sem investimento estatal e que

exige mais mão-de-obra.  Além disso,  a ABES critica particularmente o Portal  do

Software Público,  acusando-o de doar  “tecnologia e conhecimento desenvolvidos

com dinheiro público” para concorrentes internacionais (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA

DAS EMPRESAS DE SOFTWARE, 2011, p. 5). 

Esta pesquisa não comparou inovação em empresas públicas e privadas,

assim não há como discutir aqui se o software livre gera inovação sem investimento

estatal. O que se apurou foi que, de acordo com seu desenvolvedor, o Sagui foi uma

inovação,  surgida  em  uma  empresa  estatal,  mas  sem  necessariamente

investimento,  pois  o  analista  não utilizou quaisquer  recursos  adicionais  que não

fossem  softwares livres  existentes  (Apache,  PHP, PostgreSQL).  Observe-se  que

foram necessários 8 anos para surgir o suposto substituto – parcial – do Sagui, o

Ansible, de acordo com o desenvolvedor e os usuários. Para o caso do Sagui, a

crítica da exigência de mais mão-de-obra é inócua, pois, de acordo com o GER01,

apenas uma pessoa o construiu em uma semana. Isso não quer dizer que todo

software livre  demande  pouca  mão-de-obra.  A  mão-de-obra  necessária  para

construção de um  software em geral,  livre  ou não,  depende do tipo de  software

(BROOKS, 2009).

A acusação de que o Portal  do  Software Público – PSP – promove uma

doação  de  conhecimento  desenvolvido  com  dinheiro  público  para  concorrentes

internacionais tem algumas falhas em sua argumentação. Conforme mencionado na

fundamentação  teórica,  diversos  membros  da  ABES são  empresas  estrangeiras,

como IBM, Microsoft, Novell, Oracle, Panasonic e Software AG. Em adição, algumas

dessas  empresas  também  são  membros  da  Linux  Foundation  e,  portanto,

contribuidoras  do  sistema  operacional  livre  Linux.  Por  outro  lado,  os  softwares

hospedados  no  PSP  foram  construídos  com  outros  softwares livres,  cujo

conhecimento embutido em código foi doado por pessoas e empresas – incluindo os

“concorrentes internacionais” – para quem quiser se utilizar dele. Por exemplo, o

Sagui, conforme consta em sua documentação e se comprovou a partir da análise

do código fonte, é feito predominantemente com a linguagem de programação PHP,

criada por desenvolvedores não brasileiros, em sua maioria, e que foi apropriada
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gratuitamente, não só pelo Sagui, como por diversos outros softwares do Portal do

Software Público,  como  Apoena75,  Cacic76,  Dim77,  e-cidade78,  e-iss79,  e-nota80,

GPWeb81 e i-Educar82, entre outros.

5.3 A PERSPECTIVA DE FUTURO DO SAGUI

Nas entrevistas, além da informação de que o Sagui não evolui mais, houve

menção da superação de suas funções por outros  softwares.  Sobre isso há uma

informação  obtida  acidentalmente,  quando  foi  feita  uma  solicitação  de

esclarecimento sobre o fato do link para download do Sagui no sítio institucional do

Serpro não estar funcionando. Ao responder a solicitação, a Superintendência de

Operações confirmou o destino do Sagui:

Há cerca de um ano foi solicitado a retirada da referência e download da
página do SERPRO, devido a  falta  de manutenção e a necessidade de
reformulação  da  solução  que  está  sendo  avaliada  para  substituição  do
Sagui por outro produto de mercado, mantendo apenas como repositório de
parâmetros para instalação e manutenção do ambiente da LAN. Por um
equívoco, foi retirado apenas a referência, ficando o link do download na
referida página.

Informamos que foi  retirado totalmente qualquer referência  na página do
Serpro e ressaltamos que a solução foi descontinuada e não haverá mais
evoluções.

Portanto, para acesso o software está disponibilizado no portal do software
público,  […]  (MINISTÉRIO  DA  TRANSPARÊNCIA  E  CONTROLADORIA
GERAL DA UNIÃO, 2018b)

Embora o Serpro não invista mais na manutenção do Sagui, enquanto

seu  código  fonte  estiver  disponível,  qualquer  pessoa  interessada  pode  dar

continuidade ao software, uma vez que sua licença é livre.

75 https://softwarepublico.gov.br/social/apoena
76 https://softwarepublico.gov.br/social/cacic
77 https://softwarepublico.gov.br/social/dim
78 https://softwarepublico.gov.br/social/e-cidade
79 https://softwarepublico.gov.br/social/e-iss
80 https://softwarepublico.gov.br/social/e-nota
81 https://softwarepublico.gov.br/social/gpweb
82 https://softwarepublico.gov.br/social/i-educar
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5.4 DIFICULDADES ENFRENTADAS

Duas  principais  dificuldades  desta  pesquisa  estão  relacionadas  às

edições da revista TEMA do período estudado e às solicitações feitas ao Serpro pelo

Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão.

Quando  a  pesquisa  documental  foi  iniciada,  as  edições  da  revista

TEMA em formato digital podiam ser encontradas nos seguintes endereços:

 http://www.serpro.gov.br/tema (edição 238);

 https://intra.serpro.gov.br/tema (edição 237);

 https://intra.serpro.gov.br/tema/revista_tema (edições 226 a 229);

 http://tema.serpro.gov.br (201 a 228);

 http://www4.serpro.gov.br/imprensa/publicacoes/tema-1/antigas

%20temas (156 a 201);

 http://www1.serpro.gov.br/publicacoes/tema/edicoes_anteriores.htm

(156 a 173).

Quando se entrou na fase de conclusão da dissertação, os dois últimos

endereços não estavam mais acessíveis.

As edições 156 a 229 da TEMA cobrem o período de julho de 2001 a

junho  de  2015.  As  edições  23783 a  23884 foram publicadas  respectivamente  em

março e maio de 2017. As edições 230 a 236 não foram localizadas. O sítio Primeiro

Leitura (http://primeiraleitura.serpro.gov.br) que é um boletim de notícias do Serpro

menciona  as  edições  230  a  236  em  seus  artigos,  entretanto  todos  os  links

direcionam  para  a  edição  238.  Foi  enviada  uma  mensagem  de  e-mail  para  o

endereço  comunicacao.social@serpro.gov.br,  mencionado  no  endereço

http://www.serpro.gov.br/tema, solicitando as edições não encontradas. A resposta

da funcionária da divisão de comunicação institucional da empresa foi que o acervo

da revista Tema estava desorganizado, que a partir da edição 230 a publicação foi

migrada para  internet  e  que com a mudança do portal  corporativo  da empresa,

83 http://primeiraleitura.serpro.gov.br/clientes/primeiraleitura/primeiraleitura/pasta_noticias/noticia0320
17/confira-a-tema-237/busca_view

84 http://primeiraleitura.serpro.gov.br/clientes/primeiraleitura/primeiraleitura/pasta_noticias/noticia0520
17/revista-tema-ganha-nova-pagina-no-portal-do-serpro/busca_view
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essas sete edições foram retiradas.

Sendo  assim,  nesta  pesquisa  foram  lidas  as  edições  disponíveis  a

partir do número 165, o primeiro publicado em 2003, até o número 238 de 2015, o

último disponível dentro do período analisado (2003-2018).

Algumas edições da revista não estavam disponíveis como um arquivo

digital que possa ser baixado de uma só vez, mas como um conjunto de páginas

HTML, em que cada página constitui um artigo.

A coleta de dados pelo Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao

Cidadão (e-SIC) foi realizada de forma concomitante às leituras das outras fontes

documentais, pela suposição de que alguns documentos não estariam prontamente

disponíveis. O artigo 11 da lei 12.527/2011 afirma que “o órgão ou entidade pública

deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível”, mas “não

sendo possível conceder o acesso imediato,” o órgão ou entidade pública tem 20

dias  para  responder  à  solicitação,  podendo  prorrogar  o  prazo  por  mais  10  dias

“mediante  justificativa  expressa”  (BRASIL,  2011).  O artigo  15 da lei  12.527/2011

também permite a interposição de recurso “no caso de indeferimento de acesso a

informações ou às razões da negativa do acesso”, estabelecendo um prazo de 5

dias para manifestação após o registro do recurso (BRASIL, 2011). Sendo assim,

considerando uma solicitação realizada com interposição de recurso imediatamente

após a primeira resposta, um documento seria obtido pelo e-SIC no máximo em 35

dias.  Diversas  vezes  foi  necessário  interpor  recurso,  pois  a  resposta  não  era

satisfatória (era incompleta,  ou entrava em contradição com a resposta de outra

solicitação).

5.5 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Ao longo da pesquisa, as fontes documentais foram visitadas várias vezes.

Quando a pesquisa teve início, no sítio institucional do Serpro, na página de Ações e

Programas da empresa,  havia um  link para uma página específica do Programa

Serpro de  Software Livre – PSSL, com sua descrição e propósito. Em uma visita

realizada em dezembro de 2017, descobriu-se que a página havia sido removida.

Foi  aberta  uma solicitação no sistema e-SIC perguntando qual  o  motivo  e  se  o
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programa havia sido encerrado. Em fevereiro de 2018, o departamento de inovação

de TI do Serpro respondeu o seguinte:

O  Programa de  software  livre  não  foi  encerrado,  porém,  ele  deverá  se
adequar à Portaria 290 de 29 de setembro de 2016, e a nova estrutura do
SERPRO e no prazo de 60 dias será colocado no sitio (SIC) do SERPRO
com  as  novas  informações.  (MINISTÉRIO  DA  TRANSPARÊNCIA  E
CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, 2017d)

Oito meses depois ainda não havia nada sobre o PSSL. Foi aberta uma

nova solicitação, mencionando a anterior. A resposta desta vez foi a seguinte:

Em atendimento à sua solicitação, o Serviço Federal de Processamento de
Dados  (SERPRO),  informa  que  em  20/09/2018,  na  GE  023-2018  (em
anexo), o Diretor-Presidente, em exercício, do Serpro cancelou documentos
que  ficaram obsoletos  em função  das  alterações  no  estatuto  social,  da
estrutura  organizacional  e  do  direcionamento  estratégico  do  Serpro.
Considerando que o Decreto sem número (DSN) de 29 de outubro de 2003
que instituiu  o  Comitê  de Implementação de Software Livre  no Governo
Federal foi revogado pelo Decreto número 8.638/2016, links abaixo, e que o
Programa  de  software  livre  do  Serpro,  criado  em  2003,  cumpriu  seus
objetivos,  é  Direcionamento  Estratégico  cancelar  este  programa  interno
conforme  GE  023-2018.  (MINISTÉRIO  DA  TRANSPARÊNCIA  E
CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, 2018a)

Esta pesquisa não pretendeu verificar se o PSSL cumpriu seus objetivos,

apenas compreender como foi construído um software específico durante a vigência

desse programa. Sugere-se que trabalhos futuros estudem como cada um desses

objetivos85 foi cumprido – considerando que a proposição de seu cumprimento seja

verdadeira – de modo a explorar as consequências das ações de uma empresa

estatal de tecnologia da informação para a sociedade.

Recomenda-se também, em trabalhos futuros, a aplicação da metodologia

desta pesquisa para os outros três softwares identificados como livres na definição

da unidade de análise.

Finalmente, recomenda-se a execução de pesquisas similares em outras

empresas estatais  de  tecnologia  da  informação,  como a  Dataprev, ou  empresas

estatais que possuam em sua estrutura uma unidade de tecnologia da informação

onde ocorra desenvolvimento de software, como o Banco do Brasil.

85 A resolução DE0008/2003 que instituiu o Programa Serpro de Software Livre estabeleceu oito
objetivos baseados em seis diretrizes (MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLADORIA
GERAL DA UNIÃO, 2017a)
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA USUÁRIO

Tabela A1 – Questões para a entrevista com o usuário do Sagui e suas referências

Código Questão Fundamento/Referências

Q.A1.1 Poderia falar sobre seu trabalho e 
o que faz nesta empresa?

Questão de contextualização das atividades exercidas
pelo trabalhador

Q.A1.2 Para que você usa o Sagui? Questão  de  contextualização  da  autonomia  do
trabalhador em sua decisão de usar o software e qual
a  finalidade  deste  para  ele  e  do  tempo  de  uso  do
software.

Q.A1.3 O que você conhece sobre as 
liberdades do software livre?

Free Software Foundation (2018) – Liberdades 0, 1, 2
e 3

Q.A1.4 Pode falar sobre sua experiência 
pessoal com software livre?

Questão de contextualização sobre o entendimento do
conceito  de  software livre,  sobre o uso de  software
baseado  no  entendimento  do  conceito  e  sobre  o
envolvimento do trabalhador com projetos de software
livre. 

Fonte: autoria própria (2018) 
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APÊNDICE  B  –  ROTEIRO  DE  ENTREVISTA  SEMIESTRUTURADA
DESENVOLVEDOR 

Tabela B1 – Questões para a entrevista com o desenvolvedor do Sagui e suas referências

Código Questão Fundamento/Referências

Q.A1.1 Poderia falar sobre seu trabalho e
o que faz nesta empresa?

Questão de contextualização das atividades exercidas
pelo trabalhador

Q.B1.1 Explique como foi e como é sua 
participação na construção e 
manutenção do Sagui.

Questão  de  contextualização  da  participação  do
trabalhador na construção e manutenção do software

Q.A1.3 O que você conhece sobre as 
liberdades do software livre?

Free Software Foundation (2018) – Liberdades 0, 1, 2
e 3

Q.A1.4 Pode falar sobre sua experiência 
pessoal com software livre?

Questão de contextualização sobre o entendimento do
conceito  de  software livre,  sobre o  uso de  software
baseado  no  entendimento  do  conceito  e  sobre  o
envolvimento do trabalhador com projetos de software
livre. 

Fonte: autoria própria (2018) 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA GERENTE DE
USUÁRIO DO SAGUI

Tabela C1 – Questões para a entrevista com o gerente de usuário do Sagui e suas referências

Código Questão Fundamento/Referências

Q.A1.1 Poderia falar sobre seu trabalho e 
o que faz nesta empresa?

Questão de contextualização das atividades exercidas
pelo trabalhador

Q.C1.1 O uso do Sagui por seus 
funcionários é opcional ou 
obrigatório? Para ficar mais claro, 
é uma escolha deles utilizá-lo ou 
há uma norma interna de 
utilização desse software?

Questão  de  contextualização  da  autonomia  do
trabalhador no uso do software

Q.A1.3 O que você conhece sobre as 
liberdades do software livre?

Free Software Foundation (2018) – Liberdades 0, 1, 2
e 3

Q.A1.4 Pode falar sobre sua experiência 
pessoal com software livre?

Questão de contextualização sobre o entendimento do
conceito  de software livre,  sobre o  uso de  software
baseado  no  entendimento  do  conceito  e  sobre  o
envolvimento do trabalhador com projetos de software
livre.

Fonte: autoria própria (2018) 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA GERENTE DE
DESENVOLVEDOR DO SAGUI

Tabela D1 – Questões para a entrevista com o gerente de desenvolvedor do Sagui e suas referências

Código Questão Fundamento/Referências

Q.A1.1 Poderia falar sobre seu trabalho e 
o que faz nesta empresa?

Questão de contextualização das atividades exercidas
pelo trabalhador

Q.D1.1 Qual foi e qual é seu envolvimento
na construção e manutenção do 
Sagui?

Questão  de  contextualização  da  participação  da
gerência na construção e manutenção do software

Q.A1.3 O que você conhece sobre as 
liberdades do software livre?

Free Software Foundation (2018) – Liberdades 0, 1, 2
e 3

Q.A1.4 Pode falar sobre sua experiência 
pessoal com software livre?

Questão de contextualização sobre o entendimento do
conceito  de software livre,  sobre o  uso de  software
baseado  no  entendimento  do  conceito  e  sobre  o
envolvimento do trabalhador com projetos de software
livre.

Fonte: autoria própria (2018) 
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APÊNDICE  E  –  CORPO  DO  TERMO  DE  CONSENTIMENTO  LIVRE  E
ESCLARECIDO – TCLE

A) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE

1. Apresentação da pesquisa.
Prezado  participante,  convido  o(a)  senhor(a)  a  participar  da  pesquisa  sobre
produção  de  software  livre  em  empresas  estatais.  Sua  participação  é  muito
importante  para conhecer  e  compartilhar  lições aprendidas sobre a produção de
software livre em uma empresa estatal  de tecnologia da informação. Solicito sua
colaboração assim como também sua autorização para apresentar os resultados
deste estudo em eventos científicos e publicar em revista científica nacional e/ou
internacional.

2. Objetivos da pesquisa.
O  objetivo  geral  desta  pesquisa  é  compreender  como  se  dá  o  processo  de
construção  e  manutenção  de  um  software livre  em  uma  empresa  estatal  de
tecnologia da informação.

3. Participação na pesquisa.
A participação nesta pesquisa consiste em uma entrevista com algumas perguntas
relacionadas à sua participação na produção, gestão ou uso do software livre Sagui.
A entrevista  é  estimada  para  durar  no  máximo  uma  hora  e  será  gravada  para
permitir a transcrição integral das respostas. A entrevista a princípio é presencial,
exceto  na  impossibilidade  do  pesquisador  e  do  participante  se  encontrarem  na
mesma cidade. Os participantes podem solicitar uma cópia da gravação em áudio
após a realização da entrevista e uma cópia impressa dos resultados da pesquisa
quando  ela  estiver  concluída  e  terão  acesso  à  sua  versão  digital  no  Portal  de
Informação  em  Acesso  Aberto  da  Universidade  Tecnológica  Federal  do  Paraná.
Esclareço que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a)
não  é  obrigado(a)  a  fornecer  as  informações  e/ou  colaborar  com  as  atividades
solicitadas pelo pesquisador. Caso decida não participar do estudo, ou resolver a
qualquer momento  desistir  do  mesmo,  não  sofrerá  nenhum  dano. O pesquisador
estará a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário em
qualquer etapa da pesquisa.

4. Confidencialidade
Por  ocasião  da  publicação  dos  resultados,  seu  nome  será  mantido  em  sigilo
absoluto.  Também é  garantido  ao  participante  sua  privacidade  na  realização  da
entrevista.

5. Riscos e Benefícios.

5a)  Riscos:  Há  um  risco  mínimo  de  ocorrer  algum  constrangimento  diante  de
alguma das perguntas da entrevista. Se tal fato ocorrer, serão solicitadas desculpas
ao entrevistado e será feita a oferta de reformulação da pergunta com lembrança de
seu direito de não responder à pergunta.
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5b)Benefícios:  A pesquisa contribuirá para os estudos das relações entre ciência,
tecnologia e sociedade, particularmente no que se refere à produção de software por
empresas estatais de tecnologia da informação.

6. Critérios de inclusão e exclusão.

6a) Inclusão: 
1) desenvolvedores
Ser maior de 18 anos e ter utilizado o software Sagui, desenvolvido ou gerenciado
2) gerentes
Ser maior de 18 anos e ter gerenciado pessoas que utilizaram ou desenvolveram o
software Sagui.
3) usuários
Ser maior de 18 anos e ter utilizado o software Sagui.

6b) Exclusão:
1) desenvolvedores
Não  se  aplica  porque  não  foram  identificadas  características  específicas  dos
desenvolvedores que possam tornar  a  participação perigosa ou que diminuam a
chance do participante de completar o estudo com sucesso.
2) gerentes
Não  se  aplica  porque  não  foram  identificadas  características  específicas  dos
gerentes que possam tornar a participação perigosa ou que diminuam a chance do
participante de completar o estudo com sucesso.
3) usuários
Não  se  aplica  porque  não  foram  identificadas  características  específicas  dos
usuários que possam tornar a participação perigosa ou que diminuam a chance do
participante de completar o estudo com sucesso.

7. Direito de sair da pesquisa e a esclarecimentos durante o processo.
O participante tem os direitos de deixar o estudo a qualquer momento e de receber
esclarecimentos  em  qualquer  etapa  da  pesquisa.  O  participante  também  tem a
liberdade  de  recusar  ou  retirar  o  seu  consentimento  a  qualquer  momento  sem
penalização. O participante tem direito de acesso aos resultados da pesquisa assim
como  também  tem  a opção  de  desejar  tomar  ou  não  conhecimento  dessas
informações.
O(a) senhor(a) pode assinalar o campo a seguir, para receber o resultado desta
pesquisa, caso seja de seu interesse:
(  )  quero  receber  os  resultados  da  pesquisa  (email  para
envio:______________________________________________________________)
( ) não quero receber os resultados da pesquisa

8. Ressarcimento e indenização.
Esta pesquisa não tem custo para o participante, por isso não haverá qualquer tipo
de ressarcimento.  Entretanto o direito  a  indenização é obrigatório  se a pesquisa
ocasionar algum tipo de dano ao participante.

ESCLARECIMENTOS SOBRE O COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA: 
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O Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEP) é constituído por
uma equipe  de  profissionais  com formação  multidisciplinar  que  está  trabalhando
para assegurar o respeito aos seus direitos como participante de pesquisa. Ele tem
por objetivo avaliar se a pesquisa foi planejada e se será executada de forma ética.
Se você considerar que a pesquisa não está sendo realizada da forma como você foi
informado ou que você está sendo prejudicado de alguma forma, entre em contato
com o Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da Universidade
Tecnológica  Federal  do  Paraná (CEP/UTFPR).  Endereço:Av. Sete  de Setembro,
3165, Bloco N, Térreo, Bairro Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR,  Telefone:
(41) 3310-4494,e-mail: coep@utfpr.edu.br.

B) CONSENTIMENTO

Eu declaro ter conhecimento das informações contidas neste documento e ter
recebido respostas claras às minhas questões a propósito da minha participação
direta  (ou  indireta)  na  pesquisa  e,  adicionalmente,  declaro  ter  compreendido  o
objetivo, a natureza, os riscos, benefícios, ressarcimento e indenização relacionados
a este estudo.

Após  reflexão  e  um  tempo  razoável,  eu  decidi,  livre  e  voluntariamente,
participar  deste estudo.  Estou consciente que posso deixar  o  projeto a qualquer
momento, sem nenhum prejuízo. 
Nome Completo: _____________________________________________________
RG:______________Data de Nascimento:___/___/_____Telefone:______________
Endereço: ___________________________________________________________
CEP: ________________ Cidade:____________________ Estado: _____________
Assinatura: ______________________________Data: ___/___/______

Eu declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, natureza, riscos
e benefícios e ter respondido da melhor forma possível às questões formuladas.

Nome completo: FLÁVIO GOMES DA SILVA LISBOA_________________________
Assinatura  pesquisador  (a):  __________________  (ou  seu  representante)
Data:___/___/__ 

Para todas as questões relativas ao estudo ou para se retirar do mesmo, poderão se
comunicar com Flávio, via e-mail: ___________________ ou telefone: __________.

Contato do Comitê de Ética em Pesquisa que envolve seres humanos para
denúncia, recurso ou reclamações do participante pesquisado:
Comitê  de  Ética  em  Pesquisa  que  envolve  seres  humanos  da  Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR)
Endereço:Av. Sete de Setembro, 3165, Bloco N, Térreo, Rebouças, CEP 80230-
901, Curitiba-PR, Telefone: 3310-4494,E-mail:coep@utfpr.edu.br
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APÊNDICE  F  –  CORPO  DO  TERMO  DE  CONSENTIMENTO  PARA  USO  DE
IMAGEM E SOM DE VOZ – TCUISV

A) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE

9. Apresentação da pesquisa.
Prezado  participante,  convido  o(a)  senhor(a)  a  participar  da  pesquisa  sobre
produção  de  software livre  em  empresas  estatais.  Sua  participação  é  muito
importante  para conhecer  e  compartilhar  lições aprendidas sobre a produção de
software livre em uma empresa estatal  de tecnologia da informação. Solicito sua
colaboração assim como também sua autorização para apresentar os resultados
deste estudo em eventos científicos e publicar em revista científica nacional e/ou
internacional.

10.Objetivos da pesquisa.
O  objetivo  geral  desta  pesquisa  é  compreender  como  se  dá  o  processo  de
construção  e  manutenção  de  um  software livre  em  uma  empresa  estatal  de
tecnologia da informação.

11. Participação na pesquisa.
A participação nesta pesquisa consiste em uma entrevista com algumas perguntas
relacionadas à sua participação na produção, gestão ou uso do software livre Sagui.
A entrevista  é  estimada  para  durar  no  máximo  uma  hora  e  será  gravada  para
permitir a transcrição integral das respostas. A entrevista a princípio é presencial,
exceto  na  impossibilidade  do  pesquisador  e  do  participante  se  encontrarem  na
mesma cidade. Os participantes podem solicitar uma cópia da gravação em áudio
após a realização da entrevista e uma cópia impressa dos resultados da pesquisa
quando  ela  estiver  concluída  e  terão  acesso  à  sua  versão  digital  no  Portal  de
Informação  em  Acesso  Aberto  da  Universidade  Tecnológica  Federal  do  Paraná.
Esclareço que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a)
não  é  obrigado(a)  a  fornecer  as  informações  e/ou  colaborar  com  as  atividades
solicitadas pelo pesquisador. Caso decida não participar do estudo, ou resolver a
qualquer momento desistir  do mesmo, não sofrerá nenhum dano. O pesquisador
estará a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário em
qualquer etapa da pesquisa.

12.Confidencialidade.
Por  ocasião  da  publicação  dos  resultados,  seu  nome  será  mantido  em  sigilo
absoluto.  Também é  garantido  ao  participante  sua  privacidade  na  realização  da
entrevista.

13.Riscos e Benefícios.

5a)  Riscos: Há  um  risco  mínimo  de  ocorrer  algum  constrangimento  diante  de
alguma das perguntas da entrevista. Se tal fato ocorrer, serão solicitadas desculpas
ao entrevistado e será feita a oferta de reformulação da pergunta com lembrança de
seu direito de não responder à pergunta.
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5b)Benefícios: A pesquisa contribuirá para os estudos das relações entre ciência,
tecnologia e sociedade, particularmente no que se refere à produção de software por
empresas estatais de tecnologia da informação.

14.Critérios de inclusão e exclusão.

6a) Inclusão: 
1) desenvolvedores
Ser maior de 18 anos e ter utilizado o software Sagui, desenvolvido ou gerenciado
2) gerentes
Ser maior de 18 anos e ter gerenciado pessoas que utilizaram ou desenvolveram o
software Sagui.
3) usuários
Ser maior de 18 anos e ter utilizado o software Sagui.

6b) Exclusão:
1) desenvolvedores
Não  se  aplica  porque  não  foram  identificadas  características  específicas  dos
desenvolvedores que possam tornar  a  participação perigosa ou que diminuam a
chance do participante de completar o estudo com sucesso.
2) gerentes
Não  se  aplica  porque  não  foram  identificadas  características  específicas  dos
gerentes que possam tornar a participação perigosa ou que diminuam a chance do
participante de completar o estudo com sucesso.
3) usuários
Não  se  aplica  porque  não  foram  identificadas  características  específicas  dos
usuários que possam tornar a participação perigosa ou que diminuam a chance do
participante de completar o estudo com sucesso.

15.Direito de sair da pesquisa e a esclarecimentos durante o processo.
O participante tem os direitos de deixar o estudo a qualquer momento e de receber
esclarecimentos  em  qualquer  etapa  da  pesquisa.  O  participante  também  tem a
liberdade  de  recusar  ou  retirar  o  seu  consentimento  a  qualquer  momento  sem
penalização. O participante tem direito de acesso aos resultados da pesquisa assim
como  também  tem  a  opção  de  desejar  tomar  ou  não  conhecimento  dessas
informações.
O(a) senhor(a) pode assinalar o campo a seguir, para receber o resultado desta
pesquisa, caso seja de seu interesse:
(  )  quero  receber  os  resultados  da  pesquisa  (email  para
envio:______________________________________________________________)
( ) não quero receber os resultados da pesquisa

16.Ressarcimento e indenização.
Esta pesquisa não tem custo para o participante, por isso não haverá qualquer tipo
de ressarcimento.  Entretanto o direito  a  indenização é obrigatório  se a pesquisa
ocasionar algum tipo de dano ao participante.

B) CONSENTIMENTO (do participante de pesquisa ou do responsável legal –
neste caso anexar documento que comprove parentesco/tutela/curatela)
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Eu  declaro  ter  conhecimento  das  informações  contidas  neste  documento  e  ter
recebido respostas claras às minhas questões a propósito da minha participação
direta  (ou  indireta)  na  pesquisa  e,  adicionalmente,  declaro  ter  compreendido  o
objetivo, a natureza, os riscos, benefícios, ressarcimento e indenização relacionados
a este estudo. 
Após reflexão e um tempo razoável,  eu decidi,  livre e voluntariamente,  participar
deste  estudo,  permitindo  que  os  pesquisadores  relacionados  neste  documento
obtenham fotografia, filmagem ou gravação de voz de minha pessoa para fins de
pesquisa científica/ educacional. As fotografias, vídeos e gravações ficarão sob a
propriedade do grupo de pesquisadores pertinentes ao estudo e sob sua guarda. 
Concordo que o material  e as informações obtidas relacionadas a minha pessoa
possam  ser  publicados  em  aulas,  congressos,  eventos  científicos,  palestras  ou
periódicos científicos. Porém, não devo ser identificado por nome ou qualquer outra
forma.
Estou consciente que posso deixar o projeto a qualquer momento,  sem nenhum
prejuízo. 
Após reflexão e um tempo razoável,  eu decidi,  livre e voluntariamente,  participar
deste estudo.
Nome Completo: _____________________________________________________
RG:______________Data de Nascimento:___/___/_____Telefone:______________
Endereço: ___________________________________________________________
CEP: ________________ Cidade:____________________ Estado:_____________
Assinatura: ______________________________ Data: ___/___/______
Eu declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, natureza, riscos e
benefícios e ter respondido da melhor forma possível às questões formuladas.
Nome completo: FLÁVIO GOMES DA SILVA LISBOA_______________________
Assinatura  pesquisador  (a):__________________  (ou  seu  representante)
Data:___/___/__ 
Para todas as questões relativas ao estudo ou para se retirar do mesmo, poderão se
comunicar com Flávio, via e-mail: __________________ ou telefone: ___________.

ESCLARECIMENTOS SOBRE O COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA: 
O Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEP) é constituído por
uma equipe  de  profissionais  com formação  multidisciplinar  que  está  trabalhando
para assegurar o respeito aos seus direitos como participante de pesquisa. Ele tem
por objetivo avaliar se a pesquisa foi planejada e se será executada de forma ética.
Se você considerar que a pesquisa não está sendo realizada da forma como você foi
informado ou que você está sendo prejudicado de alguma forma, entre em contato
com o Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR).  Endereço: Av. Sete de Setembro,
3165, Bloco N, Térreo, Bairro Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR,  Telefone:
(41) 3310-4494, e-mail: coep@utfpr.edu.br.

Contato do Comitê de Ética em Pesquisa que envolve seres humanos para
denúncia, recurso ou reclamações do participante pesquisado:
Comitê  de  Ética  em  Pesquisa  que  envolve  seres  humanos  da  Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR)
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Endereço:Av. Sete de Setembro, 3165, Bloco N, Térreo, Rebouças, CEP 80230-
901, Curitiba-PR, Telefone: 3310-4494,E-mail:coep@utfpr.edu.br
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ANEXOS
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ANEXO A – PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA

Figura A1 – Página 1 do parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa

Fonte: Ministério da Saúde (2018)
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Figura A2 – Página 9 do parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa

Fonte: Ministério da Saúde (2018)
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ANEXO B – TERMO DE CONCORDÂNCIA DA INSTITUIÇÃO COPARTICIPANTE

Figura A3 – Termo de concordância do Serviço Federal de Processamento de Dados

Fonte: Serviço Federal de Processamento de Dados (2018)


