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Apresentação
Rodrigo Ortiz D’Avila Assumpção
Presidente da Dataprev

O Caderno de Debates nº 05 é resultado do Fórum de Tecnologia da Informação e 
Comunicação realizado pela Dataprev, no dia 27 de julho de 2009 cujo tema foi o 
uso e desenvolvimento de sistemas em Software Livre.

Contribuiram com este rico debate, empregados da Dataprev, gestores públicos de 
outros órgãos e estudiosos. Experiências inovadoras foram apresentadas pela 
própria Dataprev, pelo projeto Open Office.org, Ministério da Educação e Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

O objetivo deste Caderno e contribuir ainda mais para o debate sobre a importância 
do desenvolvimento e uso de ferramentas livres na gestão pública.

Boa leitura!
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Desenvolvimento de Sistemas em 
Software Livre na Dataprev
Érico José Ferreira
Gerente da Unidade de Desenvolvimento Software Livre da Dataprev

Depois de uma década de dedicação ao desenvolvi-
mento de software livre, chegou o momento de fazer 
com que esse tema atravessasse toda a Dataprev. 
Assim, como uma unidade que deve trabalhar de 
maneira descentralizada, foi criada em 2009 a UDSL 
(Unidade de Desenvolvimento de Software Livre) – 
com a motivação de inserir cada vez mais o software 
livre no processo produtivo da empresa e gerar 
produtos tecnologicamente mais avançados para 
atender às necessidades específicas da nossa área e 
de nossos clientes.  

Essa unidade foi criada em Brasília, o que por si só 
facilita a integração com outros órgãos do governo 
federal. Nossa expectativa é de que a UDSL transfira 
para as outras unidades de desenvolvimento da 
empresa (Paraíba, Ceará, Santa Catarina e Rio de 
Janeiro) sua experiência, e que, a partir disso, elas 
também possam trabalhar de forma colaborativa. 
Figura 1

Algumas experiências regionais que merecem ser 
destacadas:

No Espírito Santo, o SGA (Sistema de Gerenciamento do 
Atendimento) gerencia o fluxo de atendimento nas 
Agências da Previdência Social, monitorando o tempo 
de espera em fila e de atendimento. Esse sistema será 
disponibilizado também em versão livre. Já o CACIC 
(Configurador Automático e Coletor de Informações 
Computacionais), que provê inventário de hardware e 
software, foi o primeiro software público a ser disponibi-
lizado como software público, colocando a Dataprev em 
uma posição de vanguarda, nesta questão. Figura 2. 

O Rio Grande do Sul tem dois projetos em andamento: 
o Moodle, software de ensino a distância, que é a base 
na Universidade Corporativa da Previdência; e a TV 
Digital, que encara o desafio de levar os serviços da 
Previdência Social à casa do cidadão, que, por sua vez, 
com o controle remoto em mãos poderá ver os calen-
dários de pagamento, e logo terá condições de fazer 
agendamentos eletrônicos, como acontece nos 
protótipos desenvolvidos por nossa equipe. Figura 3.

Pernambuco traz o Marea – software para monitora-
ção remota dos servidores de redes locais das 
Agências da Previdência Social, que permite uma 
rápida tomada de decisões em função da antecipação 
de problemas, o que em última análise define uma 
rápida tomada de decisões em função da antecipação 
de problemas, o que em última análise define uma 
atitude pró-ativa. 

Fórum de TIC Dataprev 05Software Livre

Figura 1

Figura 2

Figura 3

UDS

UDC

UDR

CGI

CG

CG

CG

DEDER DEB DET

UDP

DRD

CGP

UDS

DED DEI

Estrutura Descentralizada

PEES PRRSMS

SSLSSLSSLSSL SSL

 
CACIC SGA



Fórum de TIC Dataprev 06

Desenvolvimento de Sistemas em Software Livre na Dataprev

Érico José Ferreira

Software Livre

O consagrado torpedo para celulares, para nós HERMES (Hiper Envio e Recebimento de 
Mensagem), é desenvolvido no Paraná, com estes objetivos: confirmar agendamentos, 
evitar reinclusões de cidadãos em filas, reduzir não-comparecimentos e 
também custos de telefonia, aproveitar melhor pessoas hoje envolvidas 
com retornos via ligações telefônicas ao cidadão. Traz, ainda, o caráter de 
inclusão social, uma vez que os deficientes auditivos fazem parte do grupo 
de usuários dos torpedos. Figura 4.

Mato Grosso do Sul apresenta três projetos. O COCAR (Controlador 
Centralizado de Ambiente de Rede) faz o gerenciamento dos circuitos da 
rede de longa distância da Previdência Social e está disponibilizado tam-
bém no Portal do Software Público. O OpenLDAP (Protocolo Leve de Acesso 
a Diretórios) substitui a solução da Microsoft e provê serviços de autentica-
ção única a todos os usuários da Previdência Social. Por fim, o Expresso – que  é o novo 
serviço de correio concebido pela Celepar, para o qual estamos migrando cerca de 55 
mil usuários. Figura 5.
 
Assim, dadas a amplitude desses exemplos e a grandiosidade dos nossos números, o 
grande desafio que esta unidade encara é o desenvolvimento colaborativo. E, inevita-
velmente, teremos que resolver o conflito gerado pelo alinhamento dos 
processos de desenvolvimento de software livre às necessidades da empre-
sa: um embate que existe uma vez que os métodos, processos e boas práticas 
de desenvolvimento de software livre são distintos dos usados no tradicional 
estilo corporativo de se criar sistemas. 

Eric Raymond em seu Catedral x Bazar: “Softwares abertos (Bazar) são 
desenvolvidos por centenas ou milhares de voluntários, utilizando a internet; o 
que faz com que erros sejam descobertos rapidamente, em experimentações 
e testes públicos. Em contrapartida, um grupo exclusivo (Catedral) avaliando 
versões de códigos gasta energia e tempo preciosos”. 

Infelizmente, não somos uma multidão, além disso, não há um projeto deta-
lhado do sistema, nem cronograma de entrega para os atuais projetos de 
software livre. Talvez tenhamos que fazer um híbrido de Catedral e Bazar – 
nada totalmente livre. 
Aprofundar a relação com outros órgãos e torná-la mais cooperativa são 
objetivos a ser alcançados. 

Nesse sentido, já está em andamento a negociação com o Serpro, e o alvo é o 
Sistema de Gerenciamento de Pessoas, porque nos atende e tira mais um software da 
lista de migração. Muito interessante e abrangente é o SIMEC (Sistema Integrado de 
Planejamento, Orçamento e Finanças) do Ministério da Educação; existe um sistema de 
financiamento do Ministério do Meio Ambiente que estamos estudando em conjunto 
com a DIRAT (Diretoria de Atendimento do INSS); há também o Sistema de Gestão de 
Regimes Próprios de Previdência, entre outros que sinalizam a possibilidade do traba-
lho cooperativo. Contando com uma certa resistência ao desenvolvimento de software 
livre, o mais provável é que haja uma adaptação de metodologias, ferramentas, frame-
works, linguagens etc. 

Apesar de as células de software livre da Dataprev terem nascido em função de projetos 
voltados para a área de infraestrutura, o próximo passo é a migração para a DRD 
(Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações). Hoje, nosso maior 
cliente é a DIT (Diretoria de Infraestrutura de TIC) e a visão de DRD está sendo incorpo-
rada agora às células de software livre – o que em última análise nos desafia, porque as 
equipes não têm hoje esse perfil que será colocado para todos.

Figura 4

Figura 5
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Desenvolvimento de Sistemas em Software Livre na Dataprev

Érico José Ferreira

Dataprev: Nós acreditamos que parte da história não 
seja tanto sustentar infraestrutura, tendo a DIT como 
cliente, mas a trajetória entre desenvolvimento e 
sustentação – o que existe entre o desenvolvimento a 
partir do zero e a sustentação de algo que já está de 
pé. É claro que em determinado ponto do caminho 
acontece a mescla e torna-se difícil a separação, mas 
a forma de superar esse obstáculo é fazer com que a 
sustentação tenha características de documentação, 
metodologia, processos estruturados, para que 
qualquer trabalho que seja iniciado do zero esteja no 
mesmo ponto de ser sustentado.

Serpro: O software livre deve estar sempre próximo ao 
dia-a-dia de produção da empresa; demoramos mas 
conseguimos fazer com que o software livre não fosse 
considerado algo à parte. Nós nos concentramos 
mais, por exemplo, na área de infraestrutura que na de 
desenvolvimento pela rapidez dos resultados – na 
verdade, houve uma conjunção de fatores relaciona-
dos a prioridades etc. Por fim, estivemos durante um 
tempo preocupados em transformar uma empresa em 
que existem áreas de software livre em uma empresa 
de software livre.

Dataprev: As unidades deverão lutar contra a acomoda-
ção relativa à metodologia, entre outras coisas. De 
certa maneira, terão que sair da zona de conforto; 
como se a metodologia fosse mais uma trilha nortea-
dora que um trilho rígido. Em outras palavras, adaptar 
o processo de desenvolvimento de software às neces-
sidades e características da área de software livre.

Dataprev: Seria interessante se pudéssemos ter uma 
unidade de software livre com mais afinidade com a 
do Serpro, assim multiplicaríamos nosso poder de 
trabalho. E mais, gostaríamos de ter um outro 
Expresso (Gerenciador de eMail, de fluxo de trabalho, 
Agenda); dessa maneira, entre nós e o Serpro haveria 
um controle de versões do que fosse disponibilizado 
nessa parceria. 

Serpro: É interessante o caso do Expresso. Todo o 
desenvolvimento feito no Expresso sempre parte da 
versão da comunidade para o Serpro, o que é muito 
positivo. Por exemplo, sempre que algo é feito, aplica-
mos um conjunto de patches no código do Expresso da 
comunidade, que tem códigos da Celepar e nossos, 

também. E ainda fazemos muitos esforços no sentido 
da integração: o que integrar e o que não integrar.
 
Dataprev: Estivemos com a equipe de desenvolvimento 
do Serpro em Minas Gerais para conversarmos sobre o 
SGP (Sistema de Gestão de Pessoas), e devemos 
começar a trabalhar de forma colaborativa; para um 
SGP único.

OpenOffice.org: Com relação à metodologia de desen-
volvimento, o CMMI (Capability Maturity Model 
Integration) está repleto de boas práticas, então, 
acredito que haja boas práticas dentro do software 
livre. O maior problema é que temos que trabalhar com 
a cultura dos desenvolvedores que estão engessados 
no CMM (Capability Maturity Model). Eles precisam 
entender que, dentro da mesma metodologia, os 
fatores podem não estar na mesma ordem, o que é 
diferente de dizer que é algo totalmente distinto. 
Existem muitas coisas boas baseadas no CMMI, como 
em vários outros dentro da comunidade. Acho, então, 
que precisamos de pessoas para fazer essa adapta-
ção. Alguém que fosse, digamos, 'interinstitucional'. 

SLTI: Uma coisa que chama atenção é o fato de a 
Dataprev ter mais de mil servidores rodando Linux. No 
mundo todo, provavelmente, há menos de cem 
empresas com Linux. O Serpro tem cerca de 30 
soluções, e quase o mesmo tanto já com ofício pronto. 
Mas uma das maiores dificuldades é o relacionamento 
com a comunidade, talvez até pelos processos enges-
sados. Por exemplo, a liberação de um software vem 
de cima para baixo, alguém manda liberar. Mas, no dia-
a-dia, podem existir dúvidas técnicas e o coordenador 
designado não estar familiarizado com o desenvolvi-
mento. Em uma de nossas últimas experiências, 
liberamos o Banco de Talentos para a Câmara dos 
Deputados. Havia uns pequenos problemas a ser 
resolvidos e acabamos tendo algumas brigas menores 
na comunidade, relativas a versões etc. Mas acabou 
sendo positivo, porque desde o início da comunidade 
houve o costume de utilizar o fórum e o controle de 
versão com código público.
 
Dataprev: De fato, não basta só liberar um software no 
portal do software público, criar uma comunidade e 
deixá-la caminhar com as próprias pernas. É necessá-
rio alocar pessoas para coordenar e aproveitar melhor 

DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados.
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Desenvolvimento de Sistemas em Software Livre na Dataprev

Érico José Ferreira

a comunidade. Vamos liberar agora o SGA e, provavel-
mente, depararemos com os mesmíssimos proble-
mas: a necessidade de relacionamento com a comuni-
dade e o grande número de demandas para evoluir o 
sistema internamente para o cliente. Enfim, esse é só 
mais um desafio. 

NI: Sob o ponto de vista da qualidade intrínseca do 
software disponibilizado, quanto mais recursos 
alocados, mais essa qualidade tenderá a melhorar. 
Junto a isso, há a estratégia da empresa no sentido de 
alocar ou não recursos naquele momento. 

Dataprev: Com relação à educação previdenciária, a 
Escola da Previdência já tem algumas ações. Por 
exemplo, uma parceria com o Casa Brasil. E seria 
muito interessante se conseguíssemos juntar esforços 
para a divulgação da Escola.

OpenOffice.org: A ideia seria abrir o sistema de educa-
ção virtual, o Moodle, para o acesso externo da 
população ou só do pessoal do Casa Brasil?

Dataprev: Na verdade, teríamos que resolver dentro da 
Dataprev. A Escola da Previdência já tem conteúdo e 
material preparado. Agora, precisaríamos trabalhar o 
Moodle de forma mais ampla e em conjunto com eles. 

NI: O Casa Brasil tem um orçamento para produção ou 
viabilização de conteúdo, e identificou como parceira, 
há cerca de um ano e meio, a Escola da Previdência –  
muito em cima do interesse que a temática previden-
ciária tinha, e tem, despertado nas oficinas. Juntos, 
formataram um pequeno curso de educação previden-
ciária. Falta ainda discutir acesso, controle, matrícula 
etc. Mas o conteúdo já está pronto.
 
Dataprev: De fato, ano passado a Escola da Previdência 
tinha a demanda de colocar o Moodle externamente. 
Infelizmente, houve algumas mudanças na Escola e 
isso parou.

NI: Apesar de ser uma peça interessantíssima, a 
Escola da Previdência ainda não é um produto, pois 
ainda há partes que precisam evoluir. Uma vez atingi-
da a evolução necessária, essa relação seria um 
trecho especial do cotidiano da empresa. 

DEBATE



Desenvolvimento Colaborativo da 
Broffice.Org
Claudio Ferreira Filho
Líder da comunidade brasileira Broffice.Org
Presidente da ONG Broffice.Org

Conheci o software livre através de um Slackware (distribuição do Linux com 
sistema operacional e conjunto de aplicativos) em 1994, e como criador do 
BrOffice.org – além das comunidades PostgreSQL-Br e Mozilla/Brasil. Começo 
explicando por que usamos BrOffice.org e não OpenOffice.org. Junto com a 
Holanda, o Brasil foi um dos países a ter problemas com o nome OpenOffice.org, 
previamente registrado por outra empresa. E como não conseguimos o acordo que 
a Holanda conseguiu para poder usar OpenOffice.org, escolhemos BrOffice.org que, 
com a compreensão do conselho internacional do OpenOffice.org, passou a ser o 
OpenOffice.org no Brasil.  

Além do básico, editor de texto, planilha e banco de dados, o BrOffice.org apresenta 
um núcleo de desenvolvimento. Há ainda um IDE (ambiente de desenvolvimento) 
para ser trabalhado o Front-End (interação com o usuário), ou camada de interface, 
além da linguagem de regra de negócio. Ele é 70%  constituído de C++, e traz 
inclusa a VM (Virtual Machine) do Python. Qualquer sistema escrito em Java, Phyton, 
JavaScript e C++ conversa com o BrOffice.org. Contamos com mais de 1200 
desenvolvedores ao redor do mundo, e para integrar o trabalho deles existem 
equipes que se dedicam exclusivamente a gerenciá-los, também na análise de 
usabilidade, na compatibilidade com outros produtos, no marketing, na documenta-
ção. Há ainda uma equipe de gestão de qualidade, material em inglês e alemão, 
sete milhões de linhas de código, dezenas de projetos e 100 idiomas. 

Quando o usuário começa a utilizar nosso produto vai buscar, certamente, suporte; 
assim, ele pode chegar à comunidade para um suporte gratuito ou precisar de um 
suporte comercial,  gerando um ecossistema.  Começam, também, as procuras por 
documentação, informações sobre ferramentas e, inevitavelmente, as falhas 
tornam-se visíveis. 

No momento em que as solicitações de melhorias chegam, passamos a ter, então, 
tanto falhas quanto melhorias fazendo a 
evolução do software. A partir disso, 
contamos com o Issuezilla para adminis-
trar os bugs e as novas funcionalidades. 
Iniciam-se os debates e as discussões, 
travados por desenvolvedores espalha-
dos pelo mundo. De fato, existem listas 
de discussão abertas a qualquer pessoa 
e, com um pouco de discernimento, 
opiniões são dadas e acatadas, ou não; 
construindo uma inteligência coletiva 
muito positiva. Aliás, essas listas chegam 
ao ponto saudável de ser autorregulatóri-
as – o que significa maturidade no 
processo.

É impossível negar que haja momentos 
em que muita discussão pode atrapa-
lhar, por exemplo, o lançamento de uma 
versão. Nesses casos, através do 
FreeNode, marcam-se reuniões para se 
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 Issuezilla - Ferramenta 

de tickets do 
OpenOffice.org
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Desenvolvimento Colaborativo da Broffice.Org

Claudio Ferreira Filho

Software Livre

chegar a uma agenda e, posteriormente, prazos para discussões. Hoje, para 
controle de versões usamos o SVN (Subversion), em que podemos ter o rastreamen-
to do código – que é fundamental. 

Todas as vezes em que temos um erro reproduzido – o 
que significa não se tratar de um problema relativo à 
máquina ou ao sistema operacional que precisa ser 
revisado –, devemos classificá-lo e priorizá-lo. 

E a prioridade leva em consideração não só do que é 
mais votado, porque em alguns casos mexemos 
naquilo que diz respeito ao negócio e sem uma votação 
grande; nessa condição é a avaliação que fala mais 
alto. E esta deve considerar, entre outros, a aplicação 
de recursos. 

Sobre as pessoas que trabalham voluntariamente – no 
caso, a maioria –, é interessante dizer que quando nós 
garantimos a participação de alguém na área de 
desenvolvimento, de fato, vamos muito além disso, 
porque essa pessoa pode ter que gerenciar uma árvore 
abaixo dela. Assim, dar atenção a essa massa, bem 
como trazê-la cada vez mais para dentro da comunida-
de, é uma constante preocupação no sentido de 
solidificar a já citada inteligência coletiva.

Hoje, podemos dizer que um dos 
conceitos mais infundados que 
existem a respeito do software livre é a 
seguinte afirmação: “Software livre 
não tem agenda”. Tem, sim. E são 

Figura 2
Sala de chat no IRC - 

Servidor FreeNode

Figura 3
Exemplo de datas-alvo 
para o OpenOffice.org
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Desenvolvimento Colaborativo da Broffice.Org

Claudio Ferreira Filho

Software Livre

N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados.

DEBATE

 NI: Eu percebo que os projetos grandes não têm a 
desorganização, a característica caótica, tão marcan-
te dos menores. Por exemplo, quando se questiona 
sobre a liberação da próxima versão do Debian, a 
resposta é: quando ficar pronta. 

OpenOffice: Hoje já existe um cronograma para o 
Debian; porém o Debian é uma distribuição, e às vezes 
muitos pontos estão amarrados no próprio projeto.

NI: As características que fundamentam a liberação do 
Debian são a estabilidade, a qualidade, a perfeição; e 
não o tempo, nem a rapidez – diferentemente de 
alguns softwares que acabam sendo liberados com 
bugs, mas dentro do menor prazo possível. 

Dataprev: A colaboração, hoje para o BrOffice, é uma 
questão mundial. Porém, o que se observa com o 
modelo? Alguma iniciativa dentro do Governo brasilei-
ro? Teremos uma regra, como um exemplo de aplica-
ção colaborativa?

OpenOffice: Percebo o BrOffice.org como um produto 
de consumo. Tanto o Expresso quanto o CACIC são 
bons exemplos de caminho a seguir. A ideia é mais de 
adaptar a metodologia e menos de desprezar o que 
existe para implementar o novo. Novos costumes 
aliados à sempre bem-vinda leitura dos clássicos. 
Lidamos com pessoas de culturas distintas, com 
diferenças e dificuldades de idioma, que nunca se 
veem e que derrubam os obstáculos para que consiga-
mos gerenciar mais de 7 milhões de linhas de código. A 
evolução entre as versões do OpenOffice.org – através 
de muitas linhas escritas e reescritas – mostra que 
essa metodologia vai de vento em popa. 

Dataprev: Uma preocupação nossa é dar ao 
BrOffice.org um melhor tratamento. Há hoje cerca de 
38 mil estações dentro da Previdência Social usando o 
sistema. Faríamos uma economia extraordinária com 
o uso único e exclusivo do BrOffice.org. Economia que 
poderia gerar investimentos  em outras áreas. 

Dataprev: A gestão pública como um todo poderia 
passar por um processo de horizontalização das 
decisões, a exemplo da quebra de hierarquia já citada. 

 

SLTI: A ideia que chama atenção é a de transcender o 
software, o modelo do software público aplicado a todo 
tipo de bem. Em função do nível de parceria que temos, 
e teremos, com as universidades, em breve todos os 
códigos desenvolvidos por um estudante universitário 
estarão disponíveis no Portal do Software Público. 
Serão seu portfólio na saída da universidade. Hoje em 
dia, mais que saber determinadas técnicas, é funda-
mental mobilizar pessoas para executar um determi-
nado trabalho. 

Dataprev: Mesmo que a universidade tenha sido 
chamada para conversar, esbarramos sempre na 
questão da maturidade, na dependência de padrões. 
Ainda que haja quatro unidades de desenvolvimento 
na empresa, o padrão nos assombra. Principalmente 
quando falamos de um desenvolvimento de porte, a 
questão da maturidade traz a reboque o padrão.

A Dataprev tem avançado bastante, e vai adquirir cada 
vez mais maturidade. A experiência da cooperação, 
trabalhar com outras tecnologias, contratos, níveis de 
serviço, todos são pontos absolutamente decisivos 
nesse processo. 

Dataprev: Não podemos deixar de lado algumas 
questões que uma mudança de paradigma traz. Por 
exemplo: podemos abrir o código de um sistema 
encomendado por um cliente? Porque existem as 
regras do negócio que necessitam de privacidade. 
Temos também que considerar a prioridade do cliente 
e ainda correr os riscos naturais de qualquer situação. 

Dataprev: Em termos de infraestrutura, temos uma 
horizontalidade que vai até o Framework de desenvol-
vimento, aliás, o Serpro hoje investe muito no 
Demoiselle em busca de um novo desenvolvimento. O 
CAD, com seu balanceamento problemático, é um bom 
exemplo da necessidade de investimento sério. Hoje 
existem só duas empresas no mundo que investem 
nessa área. Uma empresa que prioriza o investimento 
em parques de desenvolvedores é a Skype. Quando 
dizemos que conseguimos economizar milhões, esta 
pergunta sempre fica no ar: como podemos retornar 
um pouco para a comunidade? No OpenOffice.org, 
como viabilizar o investimento de 1% dos R$ 80 
milhões na comunidade, no suporte ao desenvolvi-
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mento? Investimos muito pouco nas comunidades, e é 
por chegar a esta conclusão que já levamos essa 
discussão ao Governo. 

Serpro: Uma vez que haja a autorização do próprio 
cliente, é possível, sim, liberar o código do cliente. 
Como na liberação do CACIC. A relação com a comuni-
dade tem alguns espinhos. Certa vez, uma determina-
da empresa liberou um software e cobrou do cliente 
por um módulo que desenvolveu; uma outra empresa 
usou o código livre  e liberou na comunidade aquele 
mesmo módulo anteriormente cobrado. Talvez a 
própria estrutura de controle de versão da comunida-
de ajude. O código do Portal de Software Público está 
disponível para quem quiser, e nunca tivemos proble-
ma com segurança. Na verdade, o que realmente 
importa é tentar colocar na empresa o conceito, e a 
prática, é claro, do trabalho em comunidade. 



Sistema Integrado de Planejamento,
Orçamento e Finanças
Cristiano Cabral
Consultor da Diretoria de Tecnologia da Informação do Ministério da Educação

Se pensarmos em um sistema que começou um tanto por acaso, com a finalidade 

de apenas monitorar o PPA e evoluiu para dimensões inesperadas, estaremos 

diante do SIMEC. Hoje, pode-se dizer que o SIMEC é uma plataforma metodológica 

de sistemas para governo, e não apenas um sistema; nessa plataforma temos mais 

de 20 sistemas nas mais diversas áreas, passando por administração, operação e 

gestão de políticas. Dessa maneira, trabalhamos arduamente para que evolua 

ainda mais.

Inicialmente, o monitoramento do PPA (Plano Plurianual) do MEC, em 2005, foi o 

pontapé para um grupo de três consultores, do qual fiz parte, desenvolverem o 

SIMEC – com a estrutura de software livre, e em PHP e PostgreSQL. Pouco depois, 

dada a aceitação dos usuários, evoluiu transformando-se em um portal de sistemas 

e passou a se chamar Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças. 

Meses se passaram, e por ter crescido demais, adentrando inclusive outras áreas 

da administração pública, o SIMEC saiu da SPO (Subsecretaria de Planejamento e 

Orçamento) e sua gestão foi transferida para a DTI (Diretoria de Tecnologia da 

Informação). No momento em que criamos uma diretoria de TI, estrutura ligada 

diretamente à Secretaria Executiva, ele se transformou em um sistema estratégico 

para o Ministério. Hoje, temos cerca de 20 pessoas trabalhando no SIMEC. 

Tecnicamente, ele trabalha em plataforma Linux, servidor de aplicações Apache, 

banco de dados PostgreSQL, linguagem de programação PHP, JavaScript, HTML, 

XLM. As versões são controladas através do Subversion, e existem ambientes de 

desenvolvimento, homologação, treinamento e produção.

Depois de começarmos calcados em metodologias como UML (Unified Modeling 

Language) e PMI (Project Management Institute), criamos a nossa própria, baseada 

em desenvolvimento ágil, integrado à velocidade com que a alta gestão demanda 

informações e com a utilização destes dispositivos: modelagem de dados, modela-

gem de processos e protótipos funcionais. Papéis, responsabilidades e fluxo de 

trabalho também robustecem essa metodologia.
 
Na prática, depois que os analistas desenham as telas, especificam o banco de 

dados e o modelo de processo, os programadores recebem o pacote e iniciam o 

desenvolvimento. Faz parte também da nossa estrutura um modelo próprio de 

interface orientada a componentes que colabora com o desenvolvimento de novos 

sistemas. O notável é que conseguimos uma boa agilidade porque a maioria dos 

componentes e padrões de tela nós reutilizamos. Com um sistema novo a cada mês, 

o time de 20 pessoas consegue manter nossos mais de 25 sistemas evoluindo sem 

parar.

Por ter se transformado em uma plataforma multissistemas, quando um novo 

sistema é criado, o SIMEC gera toda a parte de acesso, configuração, menu, usuário 

e ferramentas de apoio. Assim, o desenvolvimento, de fato, começa a partir da 

primeira tela de negócio. Dentro da plataforma, os sistemas são sempre acessados 
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com um usuário e senha única. Qualquer desenvolvimento que seja específico a um 

determinado sistema, e só a ele, é feito fora do núcleo do SIMEC; já, o que for comum 

a alguns sistemas é feito dentro do núcleo para ficar disponível aos outros. Na parte 

de interação, temos interfaces com: a administração direta, todas as 180 unidades 

do MEC, o Ministério da Fazenda através da integração com o SIAFI (Sistema 

Integrado de Administração Financeira), as 70 mil escolas urbanas da rede munici-

pal e estadual, os estados e municípios, e o Ministério do Planejamento através da 

integração com o que a partir deste ano passará a ser o SIOP (Sistema Integrado de 

Orçamento e Planejamento). Além de fornecermos dados para secretários, prefei-

tos, governadores, presidência da república.  

O SIMEC este ano conquistou o 1° lugar, no 13° Concurso Inovação da ENAP 

(Escola Nacional de Administração Pública), como a melhor iniciativa na área de 

inovação e gestão pública do Governo.

Há também um sistema chamado PDE Escola/Mais Educação. O MEC tem o 

programa Dinheiro Direto na Escola, em que os diretores entram, preenchem um 

plano e recebem dinheiro na conta da escola. E ainda um sistema de capacitação 

em que pessoas conectadas ao sistema se comunicam através de um chat ao vivo 

e, por exemplo, podem tentar tirar dúvidas com o MEC e, também, umas com as 

outras. 

O fato de termos transferido o suporte ao sistema para a área gestora também nos 

trouxe rapidez. Quem melhor que a área gestora/operacional dos programas para 

tirar dúvidas dos usuários? Assim, o telefone não mais tira a atenção dos desenvol-

vedores, que chegavam a parar de trabalhar em função de dúvidas relacionadas a 

prazos, decretos, portarias etc. Para tratar erros do sistema, conseguimos desenvol-

ver uma comunicação interna e automática em que o próprio sistema manda eMail 

aos desenvolvedores quando ocorre algum erro, contendo, por exemplo, a rota do 

erro e com quem ele ocorreu – não raro, resolvemos o problema antes de o usuário 

ligar reclamando. Outra vantagem que temos é trazer a latitude e a longitude a partir 

de um CEP, ou até de enxergar os dados cadastrais através do CPF, algo só possível 

pela integração que temos com a base da Receita Federal, Correios e outros parcei-

ros. E esta é uma base de dados integrada para o SIMEC como um todo. 

Sabendo que as altas gestões sempre precisam de muita informação para que as 

decisões sejam tomadas, levantamos os indicadores estratégicos de tomada de 

decisão do Ministro, dos secretários, e os coletamos em um Painel de Controle em 

estilo Dash Board. Essas informações são acessadas de forma macroestratégica e 

podemos ter   uma lista, um gráfico, uma busca, um mapa, um relatório financeiro 

etc. Por exemplo, se alguém quiser informações do programa Caminho para a 

Escola, relativamente à quantidade de ônibus adquiridos por ano, verá a quantida-

de e o valor gasto pelo programa; se desejar um detalhamento, basta clicar até 

chegar aos detalhes como forma de aquisição, tipo de veículo, por município, 

estado, região, período etc. 
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Dataprev: Qual o nível de esforço por parte dos outros 
órgãos que usam o SIMEC no sentido da adaptação do 
sistema às necessidades deles?
 
Ministério da Educação: O Ministério da Justiça, por 
exemplo, contratou uma consultoria de alinhamento 
estratégico pela Fundação Getúlio Vargas, que conclu-
iu pela colocação do SIMEC para fazer o acompanha-
mento do PRONASCI (Programa Nacional de 
Segurança com Cidadania).  O Ministério, então, 
colocou uma pessoa para fazer toda a adequação 
sugerida, e hoje o sistema está funcionando integrado 
ao SICONV. O Ministério da Cultura também incorporou 
o SIMEC e fez adaptações através da contratação de 
consultor. O Ministério da Ciência e Tecnologia fez suas 
adaptações  ut i l i zando a  própr ia  equ ipe .  
Recentemente, prefeituras e governos estaduais 
pediram o SIMEC com o objetivo de fazer gestão de 
planejamento, orçamento, finanças. O conceito 
software livre é bem adequado ao SIMEC, pois pode 
ser copiado, modificado e distribuído livremente.

BrOffice: Existe o interesse de construir uma comunida-
de, agrupar as informações, e a partir disso fazer uma 
modulação? 

Ministério da Educação: Existe, sim, a vontade de termos 
isso organizado, centralizado e conduzido por um 
grupo. Infelizmente, prioridades são prioridades, e 
seguir esse caminho não é tarefa fácil – ainda que já 
estejamos no Portal do Software Público aguardando a 
liberação para a comunidade.

SLTI: O processo de liberação do software, dependen-
do do órgão, pode ser moroso. Porém, estamos 
caminhando. 

Ministério da Educação: Hoje, basta um ofício pedindo a 
cópia do SIMEC para que enviemos um CD com o 
sistema e o termo de cessão estabelecendo que o MEC 
não tem responsabilidade sobre manutenção, instala-
ção, adaptação. E que poderemos ainda usufruir das 
inovações implementadas em outros órgãos. 

Dataprev: Como as atualizações feitas por vocês no 
código original se relacionam com essa cessão do 
software?

 

N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados.

DEBATE

 Ministério da Educação: Com o software já em uso, de 

tempos em tempos, são pedidas as atualizações 

pelos órgãos. Muitas vezes, a adaptação feita é tão 

abrangente que só alguns pontos centrais podem ser 

atualizados. Para gerenciarmos isso com qualidade, 

teríamos que ter uma estrutura de empresa de TI e 

não, a do MEC. 

BrOffice: Existe um valor aproximado desse software? 

Ou do benefício que ele proprociona? E há alguma 

preocupação com os projetos-base para a construção 

dele? Algum retorno para as comunidades do 

Postgre?

Ministério da Educação: Já vimos softwares proprietári-

os para acompanhamento de PPA sendo adquiridos 

por R$ 1,6 milhão. E o acompanhamento de PPA, hoje, 

é só um dos módulos menores do SIMEC. O gasto ao 

longo de quatro anos foi de R$ 2 milhões, e o custo-

benefício para a instituição é incalculável. 

Comparando-se a um software de mercado, de 

mesmas proporções, chega-se a mais de R$ 20 

milhões. 

O retorno para a comunidade Postgre, em termos de 

sugestões para evolução do banco, ainda não houve. 

Mas acredito que o próprio uso do banco de dados 

PostgreSQL em um software dessa proporção já seja 

um bom retorno para a comunidade, no que diz 

respeito à divulgação e ao uso do banco. Ainda hoje é 

difícil conseguir um profissional PostgreSQL certifica-

do, aqui no Brasil. 

BrOffice: O fato de ser utilizado um produto, um banco 

de dados – não um Oracle, ou um DB2 e nem mesmo 

um SQL Server –, traz um valor não contabilizado e, 

assim, faz com que a economia seja ainda maior. 

Agora, pelo que entendi o retorno para a comunidade 

é nulo.

Ministério da Educação: Em termos de política, de 

implantação, do que deu certo e está sendo permuta-

do, o retorno é incomensurável. 

 

 

 



Metodologia de Desenvolvimento 
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Uma grande classe de metodologias hoje existentes é a chamada Metodologia Ágil. 
Entre as Metodologias Ágeis a Scrum é uma das mais comuns, com seus ciclos 
iterativos de atividades chamados de Sprints. Já a XP, outra muito usada, está 
baseada em valores, princípios e práticas, e caracteriza-se por possibilitar a docu-
mentação, a programação, os testes, praticamente de forma simultânea. 

Alguns pontos relevantes sobre Catedral e Bazar:

Invariavelmente, os projetos de software livre são iniciados em função da necessi-
dade de alguém, que, por ter achado interessante o que fez, acaba liberando o 
projeto, o software surge na comunidade e o projeto cresce – esse é o caminho da 
maioria dos projetos de software livre. Um item de absoluta importância é a diferen-
ça entre os desenvolvedores: os bons sabem o que escrever, já os melhores, o que 
reescrever, reaproveitar. 

Quando se começa a trabalhar com software livre, dificilmente inicia-se do zero – 
sempre há um começo já desenvolvido em algum lugar que serve para um ou outro 
sistema. 

Nunca se deve jogar fora algo, um dia vai ser preciso fazê-lo de qualquer maneira, 
porque software tem começo, meio e fim, e um dia ele terá que estar pronto. Não 
existe projeto que dure para sempre. A vantagem do software livre é não se tornar 
obsoleto forçadamente. Uma vez que haja acesso ao código, é possível torná-lo 
perene. 

Uma provocação que o próprio Eric Raymond faz sobre segurança é, de fato, uma 
verdade:  um sistema só será seguro quando pessoas forem seguras. O que se vê 
em muitas empresas é a segurança pelo obscurecimento – há um ponto inseguro 
no sistema, mas como está escondido, tudo continua bem. 

Apesar da dificuldade implícita, trate seu usuário como codesenvolvedor. Se ele se 
sentir parte de seu projeto, vai querer detectar um erro no código e, assim, ajudar a 
alcançar o aperfeiçoamento.

Sempre que possível, libere cedo e ouça seus usuários, Quanto mais eles opinam, 
mais rapidamente o software evolui. 

Entre as preocupações que temos hoje em relação ao Portal do Software Público 
está a com o ecossistema. Decerto, o código é muito importante, porém não é tudo: 
devemos nos importar também com quem oferece soluções, quem ganha dinheiro 
com uma solução. À medida que mais dinheiro relativo a soluções circular, mais 
desenvolvedores existiram e, por consequencia, maior será a qualidade desse 
ecossistema. Por exemplo, o CGTI (Centro de Gestão de Tecnologia e Inovação) é um 
demandante, e como há uma certa dificuldade de o seu pessoal entender como 
funciona isso ou aquilo para a resolução de problemas, quanto mais instrumentos 
disponibilizarmos, melhor para o CGTI, e para o ecossistema. Precisamos, também, 
treinar a demanda, ou seja, mostrar a ela que um software que à primeira vista 
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parece não funcionar, na verdade, precisa, sim, de investimento para poder atender 
não só a um específico usuário, mas a todos que estão no mesmo nível.

A Caixa Econômica Federal tem apresentado um nível de desenvolvimento tão alto 
com relação à comunidade que vai lançar este ano um edital para implementação 
de uma funcionalidade nova, que faz um cluster ativo, e vai beneficiar inúmeras 
empresas ao redor do mundo, gastando menos de 10% do que gastariam com a 
solução proprietária e com um ganho tecnológico incomensurável. Isso mostra que 
contratar o prestador de serviços da comunidade é muito saudável. 

Além do que é possibilitado pela licença GPL em termos de código fonte e software 
livre, há outras características fundamentais. Nome e marca. A falta deles pode 
significar uma perda de até 95% de valor do software. O Apache tem cerca de 80% 
dos serviços Web. Poderíamos imaginar o que aconteceria se a Apache Foundation 
quisesse cobrar pelo uso do nome e do símbolo? Uma marca, hoje em dia, tem que 
estar ligada a alguém ou a alguma instituição, contudo estamos tentando conseguir 
uma maneira de tornar uma marca um bem público, passível de implementação por 
toda sociedade. Quando a Dataprev liberou o CACIC ninguém sabia o que fazer, 
porque não existia um procedimento a seguir relacionado à  liberação de um 
software com licença livre; a Free Software Foundation não reconhece traduções da 
GPL. Então, só a partir de um estudo da FGV foi possível que a GPL fosse reconheci-
da legalmente no Brasil.

Em relação ao já citado ecossistema, acreditamos que o cidadão possa aprender, 
ao invés de desenvolver sistemas na escola, e contribuir com a comunidade de 
software livre. E que as contratações possam ser calcadas mais na efetiva capacita-
ção que em certificações de uma empresa privada. Se, por exemplo, conseguimos 
saber de que software as prefeituras precisam e chegamos ao FMDS (Fundo 
Municipal de Desenvolvimento Social) com a necessidade delas em software de 
gestão, podemos muito bem correr atrás dele e disponibilizá-lo no portal, para que a 
sociedade inteira possa usá-lo – em cima, justamente, da ideia de racionalização 
dos recursos e fomento da inovação. E, ainda, temos fundos de financiamento 
abertos, trabalhamos com a comunidade sem a exigência de certificação, estamos 
do lado do prestador de serviços, das pequenas e médias empresas.

O maior mérito do CACIC talvez tenha sido levar a informática aos cantos em que ela 
apenas existia como virtual, longínqua e inalcançável. Ele proporcionou aos proprie-
tários de pequenos negócios uma solução de inventário – uma vez que a que havia 
era muito onerosa. Em breve, teremos o CACIC para a América Latina e Caribe, em 
inglês e espanhol, e um projeto com o CTI (Centro de Tecnologia da Informação 
Renato Archer) para traçar um modelo de qualidade. 

Se dividíssemos o software livre em pilastras, teríamos isto: sistema de report de 
bugs, fórum, documentação e controle de versão. Infelizmente, esse padrão, essa 
receita, é muito pouco seguido, à exceção dos fóruns. Quanto mais os pilares 
vingarem, mais o software ganhará colaboração. 

Um grande desestimulador em termos do conceito de comunidade é a falta de 
governança, algo ainda não compreendido pela maior parte das comunidades. Os 
projetos de software livre obedecem a estruturas razoavelmente padronizadas no 
que diz respeito a códigos fonte – que são a árvore de desenvolvimento, a árvore de 
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lançamento e a árvore branches (quando há mudanças de versões do software). 
Apesar de não impedir as colaborações, o não-uso dessa estrutura dificulta o 
trabalho do desenvolvedor.

Atualmente, dos nossos 48 mil usuários 19% são desenvolvedores, ou seja, nove 
mil. É um número alto. 

O CACIC foi apontado de longe como a melhor solução, com mais de 35% de prefe-
rência; já o GINGA, com mais de 10%, continua um fenômeno. Porém em termos de 
surpresa relativa à demanda o iEducar está sozinho: é um software para escolas 
que centraliza o cadastro do aluno, e que até fora do Brasil tem circulado. 

Quando questionamos sobre a economia anual com o portal, os usuários nos deram 
números que representam algo em torno de R$ 10 milhões, mas que na verdade 
podem facilmente chegar ao dobro. Esse  potencial é imenso. Se seccionarmos por 
comunidade, o CACIC conseguiu mais de R$ 2 milhões de economia. O COCAR, algo 
em torno de R$ 300 mil. O GINGA, ao redor de R$ 500 mil. E o OpenACS passa dos 
R$ 600 mil. Os usuários das instituições federais, em maioria de 51%, contratariam, 
sim, uma solução mesmo que ela não estivesse no portal; mas 16% não fariam o 
mesmo, por não haver solução similar para ser contratada. Podemos concluir que 
ao mesmo tempo que atendemos os grandes, cuidamos da demanda reprimida: 
pessoas que não tinham o software, agora o têm. Um detalhe interessante é que 
desde o ano passado há uma normativa do Governo dizendo algo assim: antes de 
contratar, veja se há uma solução livre ou algo no Portal do Software Público.

Dataprev: O fato de se liberar software cedo é preocu-
pante, sobretudo, quando se trata de uma solução 
desenvolvida por uma empresa.

Ministério do Planejamento: Claro que não é possível a 
liberação desde o princípio. Mas existe um exemplo 
interessante que chamamos de software incubado: 
juntamos, por exemplo, a Dataprev, o Serpro e mais 
duas ou três empresas de tecnologia que contratam 
o mesmo desenvolvimento, e até usam um espaço 
compartilhado – isso já foi feito no portal com dois 
projetos, chamamos de comunidade incubada. 
Quando o projeto estiver pronto, a comunidade 
também estará; e o histórico de tudo que foi feito, 
disponível. 

Dataprev: Ao passo que as instituições colocam 
software no portal, como está a gerência de suas 

N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados.

DEBATE

comunidades? Há um modelo, um padrão, com 
melhores resultados?

Ministério do Planejamento: O projeto que citei do CTI vai 
apontar os melhores resultados. É óbvio que uma 
comunidade com um coordenador líder e ativo recebe 
mais contribuições; MMA, I3Geo e InVesalius têm essa 
diretriz. O coordenador tem que usar o fórum, o 
sistema de controle de versão etc. Ou seja, dar o 
exemplo.

BrOffice: Não existe uma comunidade modelo. Porém, 
há algumas experimentações com outros tipos de 
comunidade; como exemplos, o KyaPanel e o Anahuac 
– mais próximos à comunidade de desenvolvimento 
de software livre. Nós, com o BrOffice, vamos iniciar 
mais uma experiência, mais uma etapa de estudos 
para podermos ter alguma certeza do que se trata.
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Ministério do Planejamento: Tudo ainda é muito novo, o 
Portal tem dois anos. E por não existir os moldes para o 
que fazemos, temos que construí-los. Já há duas 
empresas privadas com seus códigos fonte abertos no 
portal. 

Ministério do Planejamento: No dia em que pararmos de 
contratar licenças e investirmos apenas 20% do que 
gastamos com elas no desenvolvimento de software 
livre, haverá uma mudança das mais brutais, algo 
jamais visto na área de tecnologia. 

 

 

DEBATE



Dataprev

Ministério da
Previdência Social

www.dataprev.gov.br
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