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Resultados preliminares
Conforme (2), as instituições públicas aderem 
ao software livre motivadas por determinados 
fatores, dentre os quais pode-se destacar os 
modelos de negócios, os motivos técnicos e 
os motivos financeiros.

Ainda segundo (2), o fator relacionado ao 
modelo de negócios refere-se à dependência 
tecnológica ao fornecedor, algo que seria 
mitigado com a utilização de do software livre. 
No que diz respeito ao motivo técnico, (2)  
identificou que frequentemente os softwares 
proprietários oferecem mais recursos do que a 
organização necessita, com consequente  
aumento no custo. Relativamente ao motivo 
financeiro, este é o principal sensibilizador dos 
gestores, ainda que necessite de  
aprofundamento de estudos para definir os 
custos reais incluídos no projeto.

Além desses motivadores, (3) aponta que o  
software público brasileiro insere-se em amplo 
programa de democratização do acesso à 
informação e a tecnologias.

Ainda nessa esteira, o TCU, por meio de Guia 
para Contratação de Soluções de TI (4)  
recomenda, no planejamento da contratação, 
a identificação das diferentes soluções que 
atendam aos requisitos, considerando, nesta 
ordem: 

a) a disponibilidade de solução similar em 
outro Órgão ou entidade da Adminsitração 
Pública; b) as soluções existentes no Portal 
do Software Público Brasileiro; c) a  
capacidade e alternativas do mercado, 
inclusive a existência de software livre ou 
software público; […]

Adicionalmente cumpre esclarecer que os 
Órgãos selecionados pelo TCU para este 
levantamento (1) foram os que apresentaram 
maior maturidade em governança de TI em 
trabalho realizado anteriormente.

Considerenado os três anos anteriores ao 
levantamento, foi possível evidenciar que, do 
total de soluções de software providas pelas 
instituições, somente 5,7% correspondem a  
softwares livres ou públicos, conforme 
demonstra a Tabela 1.

Objetivo
Analisar a adoção de solução de software  
público e livre pela Administração Pública 
Federal.

Considerar os fatores que influenciam a 
adoção de softwares públicos e livres no setor 
público.

Introdução
Em levantamento realizado pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU) em 10 (dez) Órgãos 
da Administração Pública Federal foi verificado 
o modelo de contratação de desenvolvimento 
de software adotado (1). Por meio deste  
levantamento, o TCU evidenciou a utilização 
das seguintes opções: desenvolviment o 
contratado, desenvolvimento interno, solução 
pronta de mercado e solução pronta de  
software público/livre/gratuito. 

Assim, de acordo com o resultado obtido pelo 
TCU e de pesquisa realizada, serão  
abordados os principais fatores qu e 
contribuem para a adoção do software livre e 
sua ocorrência nos Órgãos Públicos  
selecionados.

Materiais e Métodos
Foram coletados os dados referentes ao 
levantamento realizado pelo TCU e  
compilados de forma a possbilitar a análise  
acerca da adoção de determinado método de 
contratação de desenvolvimento de software.

Após, realizou-se pesquisa em artigos 
científicos relacionado ao tema no Portal de 
Periódicos Capes. As palavras-chave 
utilizadas na pesquisa foram as seguintes:  
“software”, “desenvolvimento”, “contratação” e 
“administração pública”.

Efetuou-se, então, leitura e análise dos artigos 
correlatos com a finalidade de identificar o  
modelo adotado para desenvolvimento de 
software no setor publico, bem como os 
fatores descritos como facilitadores para sua 
adoção.
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Conclusão
Verificou-se, por meio deste estudo, que o  
adoção de softwares públicos ou livres pela 
Administração Pública Federal é baixa em  
relação às outras opções de mercado, ainda 
que os gestores consigam identificar os  
principais fatores para sua adoção.

Poderão ser continuados estudos com vistas a 
ampliar o escopo da pesquisa e buscar definir 
os principais obstáculos para a baixa adesão 
aos modelos de softwares públicos.

Tabela 1 - Modelos de solução de TI adotados pelos Órgãos

Forma de provimento de solução de TI Percentual

Desenvolvimento contratado 50,3%

Desenvolvimento interno 32,1%

Solução pronta de mercado 11,9%

Solução pronta de software público/livre/gratuito 5,7%

Fonte: Adaptado de (1)
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