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Sobre Mim

● Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão: 2006 a 2009

● Dataprev:  2010 a 2011
● Principais funções:

– Coordenador técnico do Portal do Software 
Público Brasileiro

– Coordenador do Projeto CATIR do MPOG

● Importante ressaltar: trabalhei no Governo!



  

Contexto

● Palestra com o tema “Compras de Software 
pelo Governo” no SEBRAE/DF em 2007

● Ideia: apresentar o modelo do software 
público para os empresários

● Resultado???



  

“Software Livre não privilegia o 
Mercado Nacional”



  

Adesão

● Três dias depois conversei com o Jairo no 
MPOG.

● Resultado:



  

Consequências

● O Lightbase foi o primeiro software da 
iniciativa privada a ser liberado no Portal do 
Software Público



  

Consequências



  

E depois de 5 anos...

Eu não podia ficar de fora dessa!!!!



  

Mas aí...

http://www.youtube.com/watch?v=YLQxwEJed3
g

http://www.youtube.com/watch?v=YLQxwEJed3g
http://www.youtube.com/watch?v=YLQxwEJed3g


  

Análise do Mercado

● Como é o Mercado de TIC no mundo e no 
Brasil?

● Fontes:
– Portal ABES

– Instituto IDC

– BRASSCOM

http://central.abessoftware.com.br/Content/UploadedFiles/Arquivos/Dados%202011/Publicac%CC%A7ao-mercado-abes-2014.pdf
http://br.idclatin.com/releases/news.aspx?id=1779
http://www.brasscom.org.br/brasscom/Portugues/detInstitucional.php?codArea=3&codCategoria=48


  

Mercado TIC Mundo



  

Mercado TIC Brasil



  

Mercado de Software e Serviços



  

Mercado de Software e Serviços

● Expressiva participação dos softwares 
estrangeiros

● Desenvolvimento de software por encomenda
● Mercado de exportação
● Conceito: software como commodity



  

Empresas de Software

● A maior parte apenas comercializa
– Entendimento do TCU sobre “concorrência”

– Dilema do “menor preço”

● Serviços de software: licença vale a pena?



  

Tamanho das empresas

● As empresas são, em sua maioria, pequenas



  

Mercado de Software Livre

● Software Livre representa um percentual 
muito pequeno

● Isso representa a realidade?



  

Software Livre dá lucro?

● Ideias contestadas desde 2010: 
http://www.eduardosan.com/2010/09/20/admiravel-mundo-novo/ 

http://www.eduardosan.com/2010/09/20/admiravel-mundo-novo/


  

Importância do Governo

● Governo representa quase todo o Mercado: 68,8%
● Guardem o número: US$ 811,99 milhões



  

Já no mundo proprietário...

● Em 2001 o faturamento da Oracle somente 
com o governo era R$ 133 milhões

● Somente a distribuição de softwares 
comerciais rende US$ 5,594 bilhões



  

O que é contratado?



  

Problemas do Software Livre

● Falta de profissionais qualificados
● Percepção que gera insegurança em relação 

ao Software Livre
● Empresas procuram fornecedores com 

estrutura
● Falta de continuidade dos fornecedores
● Ausência de retorno para o código
● Baixa aceitação do pagamento por suporte



  

Futuro

● Futuro do Mercado de Software TIC
– Deve crescer 5%

– Internet das coisas

– Cloud

– Big Data / Analytics

● Onde se encaixa o Software Livre?



  

Software Público

● Política de Estado desde 2010:
– IN 04/2010: Antes da contratação, deve ser 

observada a existência de software livre e público

– IN 01/2011: Disponibilização e uso de software 
público

● Primeira contratação: 2012
– PGFN: Cacic e Lightbase

– MPOG: Cacic



  

Investimentos

● Investimentos estimados:
– Cacic: R$ 500 mil/ano (média)

– Lightbase: R$ 600 mil/ano (média)

– Observação: menos que qualquer licença 
proprietária

● Revitalização das comunidades
● Desenvolvimento das tecnologias



  

Cacic

● Gerente 3.1
● Agente 3.1
● Super Gerente
● Cocar
● Sintonia com as necessidades e soluções do 

Mercado
● 100% componentes livres



  

LightBase

● LightBase REST
● LightBase APP
● Busca e indexação em língua portuguesa
● LBCP – LightBase as a Cloud Platform
● 100% tecnologias livres
● 100% financiamento governamental



  

Desafios

● Modelo de contratação ultrapassado
● Financiamento de tecnologias e não 

aplicativos (software básico)
● Integração governo/empresa/comunidade
● Ausência de organização central para as 

empresas



  

Contato

Eduardo F. Santos
Lightbase Consultoria em Software Público

+55 61 3347-1949
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