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O papel da tecnologia de informação - TI - nas organizações tem assumido uma importância 
jamais vista em outras épocas. Em tempos de comunicação instantânea, o uso de tecnologias 
permite percepções humanas intensas, derrubando conceitos e definições.  
 
O software livre, que nas ultimas décadas vem sendo objeto de estudo de diversos 
profissionais e empresas públicas e privadas que procuram orientam os executivos a tomar 
boas decisões, mas ao se tratar de software livre surgem diversas dúvidas, para as quais, em 
muitos casos, não são encontradas respostas imediatas. Com tantas dúvidas referentes ao 
software livre, é pertinente que se pergunte como se deve desenvolver um projeto para que se 
consiga realmente aplicar da melhor forma possível todos os benefícios encontrados na 
utilização de tal ferramenta.  
 
São muitos os empresários, administradores e gerentes de TI que acreditam que não existem 
softwares totalmente livres e que estes não são umas fontes de vantagem estratégica para as 
empresas. Hoje o modelo dominante no mercado é o desenvolvimento de softwares 
proprietários, destacando-se o sistema operacional e programas para escritórios produzidos 
pela maior empresa de softwares do mundo, a Microsoft.  
 
O uso e disseminação do software livre vêm crescendo significativamente nas últimas 
décadas, surgindo como uma opção viável nos mais diversos segmentos, como empresas, 
órgãos governamentais, escolas e numa escala menor, pelos usuários domésticos. 
 
No mundo atual, globalizado e competitivo, saber identificar vantagens tecnológicas 
diferenciadas para buscar se destacar pode ser encarado como uma grande estratégia 
competitiva. Porém, devido ao processo histórico de monopólio e aprisionamento tecnológico, 
muitos têm dificuldades de abandonar o modelo pago e proprietário para migrar para o 
software livre. E encontrar respostas é o principal objetivo, através de demonstrações 
econômicas e viabilidades técnicas que possibilitem a quebra de paradigmas no meio 
empresarial, governamental e doméstico, como uma fonte de independência tecnológica.  

 
 
1. CONCEITOS DE SOFTWARE LIVRE E PROPRIETÁRIO 
1.1 Software Livre 
 
Software livre não possui um conceito novo. Na verdade, ele é mais antigo que o conceito de 
software proprietário. Existem duas expressões em inglês que facilitam o entendimento do 
termo: Free Software e Open Source Software. O termo levado em consideração neste 
trabalho é o Free Software.  
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O termo Free Software costuma causar alguma confusão em inglês, pois a palavra free tanto 
pode ter o sentido de gratuidade quanto o de liberdade. Contudo, software livre refere-se à 
liberdade dos usuários em executar, distribuir, modificar e repassar as alterações feitas no 
programa para outras pessoas. Mais precisamente este termo refere-se a quatro tipos de 
liberdade para os usuários do programa: A liberdade para executar o programa, com qualquer 
propósito; A liberdade para estudar como o programa funciona e adaptá- lo às suas 
necessidades. O acesso ao código-fonte é um pré-requisito para que isto possa acontecer; A 
liberdade para redistribuir cópias do programa; A liberdade para melhorar o programa e 
distribuir suas melhorias para o público em geral, de maneira que toda a comunidade possa se 
beneficiar disto. Acesso ao código-fonte é um pré-requisito para que isto aconteça.  
 
Seguindo os quatro tipos de liberdades, todo software será considerado livre. Os quatro itens 
acima não fazem nenhuma referência a custos ou preços. Mais o fato de ser Free  não quer 
dizer que o software é gratuito, pois fica a critério do usuário que o está alterando cobrar ou 
não pelo repasse do programa a outras pessoas (FSF 2008). 
 
1.2 Software Proprietàrio 
 
O software proprietário é definido como um programa ou conjunto de programas de 
computadores que são de propriedade de uma pessoa ou empresa e protegidos por 
mecanismos conhecidos como patentes, direitos autorais, marcas registradas ou outros, e que 
não oferecem qualquer uma das quatro liberdades fundamentais (executar, distribuir, 
modificar e repassar as alterações).  
 
Como aborda Silveira (2004) que em geral, o usuário do software proprietário, quando o 
adquire, não sabe que na verdade não comprou um produto, mas uma licença de uso. A 
propriedade do software continua com a empresa que o desenvolveu. Este é o modelo 
econômico de comercialização do software que se tornou hegemônico. 
 
Muitos softwares disponíveis no mercado atualmente que estão sendo comercializados são 
proprietários. O software livre se baseia em um modelo completamente diferente. A liberdade 
de usar e desenvolver o programa é a essência do modelo. Isso não quer dizer que softwares 
livres não possam ser comercializados, pois esse fato não vai contra nenhum dos quatro 
princípios de liberdade.  
 
Por outro lado, nem todo programa disponível gratuitamente é um software livre, pois nem 
sempre o código-fonte está disponível, sendo que às vezes existem restrições para o uso 
(comercial ou governamental). Por essa razão, não se deve dizer “software gratuito” quando 
se quer dizer “software livre”. 
 
 
2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO SOFTWARE LIVRE 
 
Nas décadas de 1950 e 1960, a venda de software era praticamente algo impensável. O motivo 
era simples: existiam pouquíssimos computadores no mundo. O valor real estava na máquina 
em si e não nos programas que eram distribuídos gratuitamente, melhorados e 
compartilhados.  
 
Já na década de 1970, teve início a grande corrida tecnológica com o surgimento de diversas 
tecnologias que construíram uma base sólida para a nova era da informação. 



 

 
Os softwares passaram a ser vendidos quando a margem de lucro no hardware (os 
computadores) diminuiu. A partir do início dos anos 80, tornou-se comum a venda de 
computadores com software, cujo preço estava embutido no valor do equipamento. 
 
No início dos anos 80 Richard Stallman, programador do laboratório de inteligência artificial 
do Massachussets Institute of Technology – MIT - iniciou um movimento que buscava 
conscientizar as pessoas de que programas de computadores são uma manifestação do 
conhecimento humano e, como tal, não podem ser propriedade de ninguém. E isso poderia 
levar a uma inércia na evolução da tecnologia e na distribuição do conhecimento. 
 
A preocupação era tanta que Richard Stallmam abandonou o MIT em 1983 com o objetivo 
específico de criar um sistema operacional completo que fosse distribuído gratuitamente para 
qualquer pessoa que se interessasse. Em 1984 ele criou a Free Software Foundation e a 
licença de uso de programas de computador GPL - General Public License. O GPL garantia 
que qualquer software que fosse disponibilizado ou inserido nessa licença estaria protegendo, 
antes de tudo, a liberdade do usuário que teria direito de acessar o código fonte, estudar, usar, 
alterar e redistribuir o mesmo. Isso evitaria que qualquer indústria de software pudesse copiar 
os softwares, fechá- los, colocá- los sob uma licença proprietária e vendê-los como sendo de 
sua fabricação.  
 
Em 1991, Linus Torvalds, anunciou que havia desenvolvido o kernel para um sistema 
operacional do tipo Unix. O software se chamaria Linux, a junção de seu nome, Linus, com o 
sistema operacional Unix. Baseado em um poderoso sistema operacional multiplataforma, 
agregando esforços da comunidade de desenvolvedores em torno da Free Software 
Foundation. 
 
Olhando para o passado, é notório que a liberdade dita e defendida por Stallman nada mais é 
do que um conjunto de direitos que por muito tempo haviam sido esquecidos e que durante 
determinado período da história  a indústria de software conseguiu prosperar erguendo 
barreiras artificiais, dividindo e conquistando usuários, duplicando esforços e criando 
produtos de baixa qualidade. 
 
 
3. UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE COMO VANTAGEM COMPETITIVA 
 
As motivações para o uso do software livre são inúmeras. Em geral as opções são técnicos, 
ideológicos, sociológicos e econômicos. O principal motivo encontrado em diversas 
literaturas é a redução de custos pelo não pagamento de licenças, embora existam pesquisas 
que indiquem que esses custos têm pequena participação no custo total de TI. (BOZMAN, 
2002) 
Pode-se enumerar então como principal motivação para o uso de software livre, redução de 
custos, seguida de maior flexibilidade pra adaptação, maior qualidade (estabilidade 
confiabilidade disponibilidade) maior autonomia do fornecedor e maior segurança. Desta 
forma as principais motivações são de ordem econômica (custo e fornecedores) e técnicas 
(flexibilidade e qualidade). E as motivações de natureza ideológica (pirataria) ficam em 
segundo plano, mas não podem ser descartadas. 
 
Segundo Porter (1989), vantagem estratégica competitiva é toda aquela alternativa que possa 
reduzir o poder de um fornecedor, reduzir custos, diferenciar seus produtos ou serviços em 



 

relação à concorrência, ou oferecer maior segurança e confiabilidade na execução de 
processos. Assim, são apontados aqui de forma sucinta quatro pontos que podem visualizar o 
software livre como vantagem competitiva. 

 
3.1 Redução do Poder do Fornecedor 
 
Hoje o grande poder da Microsoft  está sendo ameaçado com o avanço rápido da utilização do 
software livre, Rohm (2001). 
 
Optar por um único fornecedor e por soluções proprietárias pode ser considerado um erro 
estratégico, pois tende a fortalecer as barreiras contra a mudança, ao mesmo tempo em que 
traz redução ao poder de negociação das empresas, (Albertin, 2001). Em outras palavras, a 
empresa se torna  refém nas mãos do fornecedor, promovendo o seu aprisionamento 
tecnológico. 
 
Quando um fornecedor de softwares proprietários deixa de existir, ou simplesmente não 
utiliza ou não dá mais suporte a uma antiga linha de produtos, seus clientes ficam de mãos 
atadas, com sistemas que precisam ser substituídos. No caso do software livre, se vê o claro 
exemplo de que quando um fornecedor de qualquer distribuição encerrar suas operações, os 
usuários desta distribuição poderão optar por uma nova, ou até mesmo dar continuidade ao 
seu trabalho nessa mesma distribuição. 
 
E mesmo quando muitos dizem que a decisão de optar por softwares livres causa um aumento 
de custos, é constatado que essa elevação é a curto prazo (o que pode ser minimizado graças à 
economia imediata em licenças, hardware e segurança). O objetivo de garantir a 
independência de fornecedor deveria ser adotado de forma a garantir a redução de custos em 
longo prazo. 
 
3.2 Segurança 
 
É justamente a segurança que traz destaque ao software livre.  Mas é exatamente esse ponto 
que muitos utilizam para tentar derrubá- lo. O argumento mais comum é que como o código-
fonte está amplamente disponível ele pode ser visto e alterado por qualquer um.  Mas é 
exatamente por ser livre, ou aberto, que o software pode ser adaptado e modificado não 
seguindo padrões idênticos fortificando então a segurança, uma vez que, ela será moldada de 
acordo com a necessidade e habilidade do programador. 
 
Quando se fala de segurança de sistemas, os bugs (falhas) não se escondem pra sempre, um 
dia devem aparecer e ser corrigidos. É aí que reside uma vantagem do software livre: o 
programador poder achar os erros e corrigi- los.  Em um software proprietário, um problema 
de segurança pode permanecer escondido por muitos anos, sendo descoberto e resolvido 
apenas após o envio de ferramentas corretivas pelo mantenedor do código-fonte. 
 
Sem mencionar os diversos ataques de desenvolvedores de vírus para a plataforma Windows, 
fazendo com que seus utilizadores sejam obrigados a adquirir sistemas de defesa, conhecidos 
como antivírus, onde são obrigados a comprar licenças e atualizações, para se manter 
protegido e livre de ataques e pragas virtuais. 
 
 
 



 

 
3.3 Redução dos Custos 
 
Existe uma diferenciação entre os termos “software livre” e “software grátis”. É justamente 
esse ponto que leva muitas pessoas a optarem pela migração do software proprietário para o 
software livre, e acabam se iludindo e fazendo o caminho inverso, elevando em muito seus 
custos. O software livre pode vir a minimizar os custos graças à economia imediata em 
licenças, hardware e segurança. 
 
Ao falar da redução dos custos como uma vantagem, não é correto pensar que a economia que 
será obtida com a utilização do software livre é somente no pagamento de licenças. Esta é 
uma vantagem clara e imediatamente percebida, mas o software livre também reduz os custos 
de mudança que estão freqüentemente associados aos softwares proprietários. 
 
A migração parcial ou total torna-se vantajosa para a empresa se o custo da transferência dos 
sistemas proprietários para a plataforma livre for inferior ao custo da manutenção da infra-
estrutura proprietária. 
 
Testar um novo software também requer gastos, pois é necessário adquiri- lo, instalá- lo e 
mantê- lo. Com o software livre é importante ressaltar que esses custos podem ser 
praticamente zero, uma vez que, os testes podem ser realizados em pequena escala. 
 
Uma das maiores preocupações e fonte de custos com softwares proprietários são os gastos 
com as licenças. Hoje a pena prevista na legislação para o uso de softwares piratas pode ser de 
até três mil vezes o preço do software original, ou até quatro anos de prisão. 
 
Esse é um dos papéis do software livre: eliminar milhões de cópias de software piratas que 
existem acabando com os custos de pagamentos de multas e licenças. E todos que decidem 
usar um software livre devem seguir suas regras na qual um software livre não pode deixar de 
ser livre, pode ser copiado sem que isso seja pirataria e pode ser alterado já que o código fonte 
é aberto para todos. Na realidade, talvez a única restrição seja que ele não pode deixar de ser 
livre. 

 
3.4  Liderança na diferenciação através da inovação e conhecimento 
 
No século atual que vivemos, destacamos a grande e considerável transição do ambiente 
econômico, onde a gestão do conhecimento adquire um papel central para competitividade 
tanto das empresas, como dos países. Isto, entretanto, nem sempre foi assim, num passado não 
muito distante, os principais pontos considerados primordiais como: vantagens de localização, 
assim como acesso à mão de obra barata, recursos naturais e ao capital financeiro tinham 
papéis muito mais determinantes para a diferenciação 
 
As principais fontes de crescimento econômico são: a tecnologia e o conhecimento. 
Atualmente o conhecimento tem tido um papel destacado, uma expressão de peso crescente 
na dinâmica econômica. 
 
Para Castells (1999), o que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade de 
conhecimento e informações, e sim um ciclo de realimentação cumulativo entre inovação e 
seu uso. Devido ao constante volume de informações, que são difundidas pelos seus meios, 



 

surge então a necessidade de melhor gerenciamento dessas informações, de forma que as 
mesmas possam contribuir para melhor gestão do conhecimento nas empresas. 
 
No caso das organizações, este cenário de mudança é vivido intensamente, dadas as 
características do atual ambiente de negócios e de gestão, o qual sofre as conseqüências de um 
processo de globalização, que entre outros aspectos, traz a necessidade de as organizações 
serem cada vez mais competitivas, a partir da utilização intensiva de novas tecnologias de 
produto e processos, clientes cada vez mais exigentes tanto em qualidade quanto em preços, e 
a busca incessante da inovação e necessidade de um convívio mais adequado com a 
informação e o conhecimento (CÂNDIDO e ARAUJO, 2003). 
 
3.4.1  Software Livre como forma de conhecimento 
 
Para entendermos o software livre como forma de conhecimento, devemos retornar aos ideais 
de Richard Stallman, que desde a década de 1980 prioriza conscientizar as pessoas de que 
programas de computadores são uma manifestação do conhecimento humano e, como tal, não 
podem ser propriedade de ninguém. E que a venda e comercialização de softwares, leva a uma 
inércia na evolução da tecnologia e na distribuição do conhecimento. 
 
Muitos podem dizer que isso é improvável, as vantagens próprias do modelo cultural 
científico acadêmico estão se reproduzindo no ambiente de desenvolvimento de softwares 
livres. Assim como a ciência se desenvolve melhor compartilhando informações entre 
pesquisadores, o software livre está experimentando uma velocidade de desenvolvimento 
impressionante, resultando em produtos finais de notável qualidade. E a possibilidade de 
revisão pública dos programas tem resultados em sistemas e aplicativos mais estáveis, pois há 
toda uma comunidade que, com acesso ao código-fonte, localiza e soluciona rapidamente os 
erros eventualmente encontrados. (MARCACINI, 2002) 
 
Para Nonaka  e Takeuchi (1997), numa economia onde a única certeza é a incerteza, a única 
fonte de garantia de vantagem competitiva é conhecimento. O software livre permite que os 
programadores absorvam o conhecimento expresso no código-fonte de um programa, e 
podem sem seguida contribuir para a sua melhoria. 
 
Sob esta ótica percebe-se que, ao garantir o direito de duplicar e modificar o código-fonte, o 
software livre facilita a diferenciação e o processo de criação de conhecimento, o que sempre 
foi dificultado pelo modelo proprietário. 
 
 
4. METODOLOGIA 
 
Com o intuito de apresentar as vantagens competitivas na utilização de software livre, esta 
pesquisa buscou atingir os objetivos por meios de abordagens decorrentes de revisões 
bibliográficas e documentais sobre o tema. Utilizando a pesquisa exploratória como principal 
finalidade desenvolver, esclarecer e modificas conceitos e idéias, tendo uma visão futurista na 
formulação prática de problemas ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores, 
envolvendo levantamentos bibliográficos e documentais, entrevistas e estudo de caso. 
 
Esta pesquisa utilizou duas abordagens em todas as suas etapas: a quantitativa e qualitativa. 
De acordo com Sales (2005) a pesquisa é considerada quantitativa quando os achados podem 
ser contados, ou seja, quantificados, traduzidos para números, opiniões e informações que 



 

possam ser classificadas e analisadas, através de técnicas estatísticas. Considera-se uma 
pesquisa qualitativa justamente por não poder ser traduzida em números, mas sim buscar os 
significados e as interpretações dos fenômenos estudados. Este trabalho também possui uma 
abordagem interpretativa, sendo uma pesquisa participante, pelo fato de que os pesquisadores 
estiveram envolvidos diretamente com a área de TI, mais especificamente no projeto de 
migração para o software livre na instituição estudada. 
 
O universo da pesquisa foi a Faculdade Adventista da Bahia – tendo como amostra seus 
diretores, gerentes e funcionários. Foram escolhidos os diretores e gerentes responsáveis pelo 
planejamento estratégico da instituição como amostra para a análise e abordagem qualitativa. 
Esses dados qualitativos foram utilizados na primeira fase da pesquisa no processo de 
observação do ambiente.  
 
Para a abordagem quantitativa, foram entrevistados 30 funcionários com o objetivo de aferir a 
sua satisfação na utilização dos recursos computacionais pertinentes ao software livre. Aqui 
foram feitas simulações seguidas da aplicação de questionários com cada entrevistado.  
 
Foram vários os instrumentos utilizados na coleta dos dados. Isso porque a pesquisa foi se 
amoldando de acordo com os novos fatos que estavam surgindo, Santos (2002). Dessa forma, 
os instrumentos foram os seguintes: Observação do ambiente estudado; Entrevistas não 
estruturadas tratadas com analise de conteúdo e interpretação; Simulações e apresentações aos 
atores da pesquisa dos novos softwares e questionários tradicionais tratados com o Microsoft 
Excel, e Calc. 
 
 
5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS COLETADOS 
 
A análise e discussão dos dados está dividida em duas etapas. A primeira etapa apresenta 
resultados a partir da observação da organização. Essa etapa, que pode ser considerada como 
introdutória, serviu de base para que fossem feitos alguns ajustes na coleta de dados proposta 
inicialmente para que, dessa forma, a pesquisa pudesse se adequar à realidade encontrada. 
 
5.1 Observação do Ambiente Organizacional 

 
Em uma análise inicial, a utilização do software livre auxiliou os gestores no alcance de 
determinados objetivos da organização, como: economia imediata no pagamento de licenças, 
redução de custos diretos e indiretos, diminuição do poder de fornecedores, diferenciando a 
empresa de seus concorrentes, aumentando a segurança e confiabilidade. Porém, o 
planejamento inicial da Faculdade Adventista estava mais voltado para as vantagens técnicas. 
As vantagens  almejadas eram as seguintes: Ampliar o suporte atualmente fornecido pelo 
departamento de Informática(TI), visando um melhor atendimento aos usuários dos sistemas 
de informática da organização, padronizar as políticas de segurança em todos os níveis da 
organização, padronizar um domínio na Internet para toda a instituição, fornecer serviços de 
correio eletrônico para todos os funcionários da instituição e tráfego de voz e dados 
corporativos, dentre outros diversos pontos técnicos. 
 
Um ponto importante ligado à redução dos custos é o fato de que com a utilização do software 
livre máquinas que já eram consideradas obsoletas e sem utilidade podem ser reaproveitadas 
sem perda de produtividade. O projeto DISKLESS tem como objetivo principal a criação de 



 

laboratórios de informática com 120 computadores mais antigos que utilizam como sistema 
operaciona l software livre.  
 
Outro ponto fundamental que pode ser tratado é a completa interação entre conjunto de 
softwares de produtividade do Microsoft Office com o Open Office (software livre), pois 
todos os arquivos feitos tanto o Microsoft Office quanto no Open Office podem ser editados 
sem maiores prejuízos nos dois programas. 
 
Qualquer usuário que esteja familiarizado com o Microsoft Office estará realmente capacitado 
a utilizar o Open Office sem problema algum, tendo somente que se adaptar aos novos nomes, 
ícones e atalhos que venham a surgir.  
 
5.2 Resultados da Simulação e Aplicação dos Questionários 

 
Para ter um real conhecimento da aceitação das novas interfaces gráficas, foi feita uma 
simulação com 30 funcionários. Apresentando a eles duas interfaces gráficas de sistema 
operacional, o KDE e o FAMELIX, e também o conjunto de programas de produtividade que 
substitui o Microsoft Office, o Open Office. 
 
A demonstração e utilização das interfaces gráficas foram feitas no próprio ambiente de 
trabalho, e nas mesmas máquinas utilizadas nas tarefas diárias. Justamente para poder 
demonstrar a total interação entre os arquivos criados com os então utilizados softwares 
proprietários, com a utilização dos mesmos nos softwares livres. Após a apresentação, foi 
solicitado aos funcionários que respondessem um questionário com o objetivo de medir o seu 
grau de satisfação.  
 
Os gráficos a seguir ilustram as opiniões e reações dos atores entrevistados: 

 

 
 
No gráfico 1, 70% dos funcionários entrevistados acharam a interface gráfica do software 
livre boa, deixando registrado no espaço reservado para opinião, que necessitariam de mais 
tempo para adaptação, mas com um fácil manuseio. E os 30% restante (9 funcionários) 
acharam ótimo, justamente por já existir um sistema operacional de tão fácil navegação, e que 
substitua o Windows, seus problemas e seus elevados preços. 
 

 



 

 
 
No gráfico 2, a preferência pela interface gráfica foi de 60% dos funcionários escolhendo o 
FAMELIX, por ter uma grande semelhança com o Windows, facilitando a adaptação. Já 40% 
preferiram o KDE pela sua facilidade de manuseio, e justamente pela sua originalidade. 

 

 
 
Na apresentação do Open Office houve surpresa por parte dos entrevistados, por saber que já 
existe um conjunto de programas que interajam diretamente com os da Microsoft, e que 
tenham uma interface gráfica tão semelhante e com tanta facilidade de uso. Como 
demonstrado no gráfico 3, a maioria, 63% dos funcionários, mesmo tendo pouco tempo de 
utilização, gostaram do o Open Office e sua interface gráfica. 
 
Esta pequena amostra pode demonstrar que, mesmo com as diferenciações e adaptações aos 
novos programas, pode-se alcançar bons resultados com a criação de projetos de treinamento 
e conscientização. 
 
Em moldes gerais, pode-se entender que os usuários, em princípio desconheciam a existência 
de ferramentas livres, e de suas funcionalidades e facilidades. E muitos aceitaram os novos 
softwares, pela apresentação feita, porém, é evidente que apenas com uma simulação não se 
pode chegar a conclusões realistas. Somente com a utilização no dia-a-dia é que se saberá 
realmente se os usuários aceitaram e se adaptaram com a nova realidade tecnológica. 
 
 
 
 



 

6.  Análise e interpretação de resultados 
 
Desde o início desta pesquisa, tentou-se demonstrar soluções de TI para atender necessidades 
administrativas e acadêmicas.  A opção pelo software livre vem crescendo em importância. 
Como toda organização, a Faculdade Adventista da Bahia também busca o acesso à 
tecnologia segura e de custo aceitável, dadas as limitações financeiras aos investimentos em 
TI. E não somente aos custos, mas a confiabilidade, integridade dos dados e a disponibilidade, 
que são considerados pontos fortes, e que são alcançados com o software livre. Esses são 
alguns argumentos contundentes para um desenvolvimento de um projeto de migração. 
 
Foi possível, através do estudo de caso, demonstrar que o projeto de migração na Faculdade 
Adventista da Bahia foi considerado positivo, tendo sido plausível fazer a aplicação e 
verificação da importância que esse projeto trouxe, e trará, para a instituição. Através do 
questionário, foi possível obter opiniões dos usuários. Contudo, benefícios serão vistos 
somente ao longo do tempo, com a utilização de todos os recursos disponíveis no software 
livre e com a migração em uma área maior. Mesmo com limitações e problemas que surgiram 
durante a análise para implantação nos departamentos, onde a utilização de software 
proprietários já está enraizada, será possível demonstrar aos gestores as vantagens 
encontradas na implantação parcial ou migração total do software proprietários para software 
livre. 
 
Um dos pontos que os pesquisadores consideraram mais importantes foi a possibilidade de 
trabalhar com total interação com sistemas proprietários, facilitando assim a migração, mesmo 
que parcial, em alguns departamentos, e viabilizando grande possibilidade de trabalhar um 
projeto social, informatizando escolas públicas com custo bem reduzido ou praticamente zero. 
 
No projeto de migração do software proprietário para o software livre, é necessário obedecer 
alguns pontos importantes: 

? Não comparar seus gastos com os dos concorrentes. Jamais copiar o concorrente. 
? Ter uma idéia exata do custo para cada investimento tecnológico, e que os custos 

reais devem ser traduzidos para benefícios reais. 
? Ter o pensamento a médio e a longo prazo é realmente necessário. O software e os 

dados da empresa devem ser considerados um ativo e só podem ser jogados fora 
quando absolutamente necessário.  

? Todos os programas e dados armazenados devem ser produzidos tendo em vista 
que vão durar o maior prazo possível. 

? Para o sucesso da migração, tanto na área acadêmica quanto na área 
administrativa, é importantíssimo que ocorra a mudança antes nas mentes das 
pessoas, e depois do software, pois, com isso, o projeto de migração se torna 
realmente vantajoso para a instituição.  

Não se pode simplesmente migrar para o software livre. É preciso ensinar, não apenas 
treinar pessoas à adaptação ao clique dos novos botões, mas mostrar todos os benefícios 
encontrados com a utilização do software livre, tanto individualmente quanto coletivamente. 
 
7. Conclusão 
 
Muitos na sociedade atual, considerada modernizada, ainda estão aprisionados 
tecnologicamente, pois a grande e maciça propaganda imposta pelo software proprietário, 
incapacita essa grande massa da sociedade a ver vantagens em inovar, em usar o software 
livre, e em considerar diversos outros fatores além da redução de custos. Foi visto que a 



 

utilização mesmo que parcial do software livre possibilita a redução do poder do fornecedor, a 
inovação e a diferenciação. O baixo custo de aquisição, bem como baixos requisitos de 
hardware à manutenção. E principalmente que o software livre proporciona a ascensão do 
conhecimento e da inovação nas empresas devido ao seu caráter aberto e comunitário. 
 
Grandes instituições apontam para casos bem sucedidos de implantação ou migração para o 
software livre. Exemplos como a NASA, Itaú, Bovespa, Wall-Mart, Petrobras, Telemar e 
Embrapa já estão com alguns módulos nesta plataforma, além dos estudos de expansão de 
suas unidades. 
 
Com essas diversas questões analisadas, a principal conclusão apresentada é que o software 
livre é uma potencialidade econômica real e crescente, e que tanto empresas quanto usuários 
devem através de planejamento e analise de forma sucinta a possibilidade de uso. Software 
livre não irá substituir o já firmado monopólio comercial do software proprietário, mas 
provavelmente conviverá de forma mais equilibrada. 
 
Por fim, deve ser entendido que este trabalho não poderia ter qualquer pretensão de esgotar o 
tema, pelo contrário, os autores consideram este estudo como um possível ponto de partida 
para o aprofundamento e ampliação do conhecimento sobre o referido tema.  Muito ainda 
necessita ser feito e mantido, pois esse trabalho não esgota as principais implicações 
econômicas, sociais e tecnológicas encontradas na utilização do software livre. 
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