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RESUMO 

Na década de 90, os Sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) alcançaram larga 

utilização, principalmente em empresas de grande porte, devido ao seu elevado 

custo. Em contrapartida, o interesse por sistemas livres data dos primeiros softwares 

desenvolvidos para computadores na década de 60 e 70 até os dias atuais com 

sistemas empresariais como os sistemas ERP. O problema desta pesquisa encontra-se 

em como adotar, selecionar e implementar um ERP livre. Assim, o objetivo deste 

trabalho é compreender e avaliar o processo de adoção, seleção e implementação de 

ERP livre. Para esta finalidade, o trabalho é dividido em duas partes: a parte inicial, 

baseada na pesquisa bibliográfica, apresenta como 3 capítulos iniciais a Introdução, 

Fundamentação Teórica e Metodologia. A parte final que apresenta a contribuição 

desta pesquisa, composta dos capítulos Modelo Inicial, Trabalho de Campo, Modelo 

Final e Conclusão. As contribuições do trabalho iniciam-se com a proposição pelo 

autor de um modelo inicial de ciclo de vida de ERP abrangendo estes processos 

considerando não haver distinções entre o modelo para um ERP proprietário ou livre. 

Refina-se este modelo inicial através da aplicação do método de pesquisa-ação em 

um trabalho de campo com a implantação de um ERP livre em uma organização 

brasileira. Como resultado deste trabalho obteve-se um modelo final de ciclo de vida 

de ERP independente do mesmo ser desenvolvido na forma de software livre ou 

proprietário. Identificaram-se também as diferenças nos processos de adoção, seleção 

e implementação entre ERP proprietário e livre. Encontraram-se conclusões que 

suportam as empresas a considerar ou não a inclusão do ERP livre nos processos de 

adoção, seleção e implementação. 

 
 
 
 
 

 
 



ABSTRACT 
 

In the 90’s, the ERP systems (Enterprise Resource Planning) have achieved wide 

use, especially in large-sized companies because of its high cost. By contrast, interest 

in free systems date of the first software designed for computers in the 60’s and 70’s 

until the present day with enterprise systems such as ERP systems. The problem of 

this research is on how to adopt, select and implement an ERP free. The objective of 

this work is to understand and evaluate the process of adoption, selection and 

implementation of ERP free. To this, work has two parts: the initial part, based on 

bibliographic research has 3 chapters: initial introduction, theoretical fundaments and 

methodology. The final part shows the contribution of this research composed of 

chapters: Initial Model, Work of Field and Final Model. Finally, present the 

conclusion. The contributions of work begin with the proposition by the author of an 

original model of the life cycle of ERP covering these processes considering no 

distinctions between the proprietary and free ERP. Initial model was refined using 

the method of action research with the adoption, selection and implementation of a 

free ERP in a Brazilian company. As result of this study, published a final model of 

the life cycle of ERP independent of development form (free or proprietary). Was 

identified also the differences between free and proprietary ERP in adoption, 

selection and implementation process. We found conclusions that support companies 

to consider whether or not the inclusion of ERP free in cases of adoption, selection 

and implementation. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este capítulo introdutório busca a contextualização do tema e a descrição 

do problema da pesquisa. A motivação para a pesquisa então será apresentada, 

posteriormente o objetivo do trabalho e a justificativa de sua realização. Uma vez 

justificada a pesquisa define-se uma estrutura para o trabalho com a finalidade de 

satisfazer o objetivo da pesquisa. 

1.1. Descrição do Tema 
Na década de 90, os Sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) 

alcançaram larga utilização, principalmente em empresas de grande porte, devido ao 

seu elevado custo. Atualmente, com a saturação deste mercado, os principais 

fornecedores destes sistemas focaram sua estratégia para atuação também em 

empresas de pequeno e médio porte, que passaram a ficar sob intensa campanha 

publicitária das empresas fornecedoras destes sistemas, e, muitas vezes, sem 

referencial para avaliar a aquisição. Segundo Corrêa (1998), os executivos não 

esperam pouco destes sistemas, com a expectativa: 

• Que disponibilizem a informação certa e boa na hora certa, nos 

pontos de tomada de decisão gerencial, ao longo de todo o 

empreendimento, principalmente em termos do fluxo logístico; 

• Que forneçam os meios para uma perfeita integração entre os setores 

da organização, através do compartilhamento de bases de dados 

únicas e não redundantes, nas quais cada elemento de dado esteja em 

um e apenas um local; 

• Que forneçam os meios para que se deixe de gastar esforço gerencial 

e operacional nas interfaces entre sistemas de informações que não 

conversam entre si; 

• Que tornem o processo de planejamento operacional mais 

transparente, estruturado e com responsabilidades mais definidas; 

• Em última análise, que apóie a empresa nos seus esforços de 

melhoria de desempenho operacional para que melhor possa se sair, 

frente aos concorrentes, no atendimento aos clientes.  
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Verifica-se que não são baixas as expectativas advindas de investimentos 

em um ERP. (CORRÊA, H. L; GIANESI, I. G. N; CAON, M, 2006), (CORRÊA, H. 

L.; 1998), (MENDES, J. V.; ESCRIVÃO FILHO, E; 2002). 

Em contrapartida, o interesse por sistemas de código aberto data dos 

primeiros softwares desenvolvidos para computadores na década de 60 e 70 até o 

desenvolvimento de ferramentas para internet nos anos 80. Nos anos 90 a discussão 

ficou restrita ao desenvolvimento de sistemas operacionais. Na década atual, com 

significativa base instalada dos sistemas operacionais rodando em servidores de uso 

corporativo, com boa qualidade de software, o caminho natural desenvolveu-se para 

a criação de aplicativos como: aplicativos de gerenciamento do relacionamento com 

clientes ou CRM (Customer Relationship Management), soluções de gerenciamento 

do conhecimento ou KM (Knowledge Management), sistemas ERP (Enterprise 

Resource Planning), entre outros (RYMAN, 2004), (RAYMOND, 1999). 

O desenvolvimento do tema: Adoção, Seleção e Implementação de um ERP 

livre visa contribuir a busca das empresas por diferencial competitivo com o uso da 

tecnologia apresentando alternativas que podem eliminar possíveis gargalos de 

investimentos cogitando a utilização de um ERP desenvolvido na forma de software 

livre. 

 Visa também apresentar, como trabalho de campo, um caso real de adoção, 

seleção e implementação de um ERP livre realizado pelo autor em uma ONG 

(Organização não Governamental), o Portal da Ajuda www.portaldajuda.org.br. Esta 

ONG tem por finalidade fazer o elo entre pessoas que querem doar ou se desfazer de 

bens duráveis e instituições carentes que necessitam destes bens, usando a Internet e 

a Informática como suporte para atingir os objetivos estratégicos da empresa. Este 

trabalho de campo suportará a análise e validação de um modelo de ciclo de vida de 

um ERP. 

1.2. Problema 
O software livre, por ter seu código disponibilizado, apresenta algumas 

vantagens em relação ao custo de aquisição, possibilidade de personalização e 

independência de tecnologia ou fornecedor. Essas vantagens, especialmente o custo, 

atraem as pequenas empresas, que possuem reduzidos capitais para investimento na 
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diferenciação através da tecnologia da informação (ZIMMERER, T. W; 

SCARBOROUGHT, N. M; 1994).  

Os sistemas ERP, em contraponto, podem vir a constituir fator de 

competitividade as empresas, especialmente as pequenas e médias, uma vez que 

grande parte das grandes empresas já possui tal sistema. [CORRÊA, H.L; 1998]. 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo os sistemas ERP desenvolvidos 

sob o modelo de software livre com foco na adoção, seleção e na implementação 

desses sistemas. 

Ressalva-se que a implementação de um sistema ERP não é um processo 

simples e tem relações com diversos estágios do ciclo de vida de um software. A 

norma ISO IEC 12207 (1995) divide o ciclo de vida de software em três classes:  

• Primaria: Composta dos processos de Aquisição, Fornecimento, 

Desenvolvimento, Operação e Manutenção; 

•  Suporte: Composta dos processos de Documentação, 

Gerenciamento de Configuração, Assegurar Qualidade; Verificação, 

Validação, Revisão Conjunta, Auditoria e Resolução de Problemas; 

• Organizacional: Composta dos processos de Gerenciamento, Infra-

Estrutura, Melhorias e Treinamento. 

Na figura 1.1  apresenta-se uma representação gráfica da Norma: 

 

Figura 1.1 – Representação gráfica da norma ISO IEC 12207 

Fonte: Adaptado de Singh (1998) 
 

Concentração 
Pesquisa 
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Assim, de acordo a norma ISO IEC 12207, o problema desta pesquisa 

concentra-se nos 4 primeiros processos de aquisição, fornecimento, desenvolvimento 

e operação da classe primaria desta norma. 

Silva, Costa e Pessôa (2005) defendem uma correlação do ciclo de vida de 

um ERP com níveis de responsabilidade conforme figura 1.2, onde: 

• Gerencial: Responsabilidade a definição dos objetivos estratégicos, 

da adoção e do domínio de atuação do ERP; 

• Analítico: Atuará na determinação do pacote, na busca de tecnologias 

necessárias e no plano de integração e implementação; 

• Operacional: Implantação, monitoramento e manutenção das 

atividades relacionadas ao ERP. 

Neste modelo, o problema desta pesquisa concentra-se nos níveis de 

responsabilidade gerencial e analítico, pois se restringirá aos aspectos gerenciais e 

analíticos, não se aprofundando nos aspectos operacionais de pós implantação ou 

suporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 – O retorno entre os níveis de responsabilidade 

Fonte: Adaptado de Silva, Costa e Pessôa (2005) 

Já Souza e Zwicker (1999) propõem um modelo de ciclo de vida de ERP 

onde 3 macro-estágios são representam a vida de um ERP. Posteriormente Souza 

(2000) na figura 1.3, identifica os 3 principais estágios do ciclo de vida: A 

decisão/seleção, a implementação e a utilização. Neste modelo, o problema desta 

Concentração 
Pesquisa 
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pesquisa concentra-se nos macro estágios de decisão/seleção e implementação, não 

cobrindo aspectos da utilização do sistema ERP livre.   

 

Figura 1.3 – Ciclo de Vida de Sistemas ERP 

Fonte: Adaptado de Souza e Zwicker (2000) 

Em pesquisas posteriores, utilizando-se de pesquisa de campo para validar 

este modelo teórico, Souza e Zwicker (2001) verificaram que a grande maioria dos 

projetos passou a ser implementados em Fases, em contraponto aos primeiros 

projetos de ERP no Brasil da década de 90, onde a implementação ocorria como um 

“Big Bang”. Big Bang é a denominação usada para projetos de implantação de ERP 

onde todos os módulos são implantados simultaneamente em uma única fase.  

Assim,  ao invés de todos os módulos do ERP necessários para organização 

serem implementados em um único projeto, passara a ser implementados em fases 

visando diminuir o risco e evoluir o uso do ERP após um período de estabilização 

dos módulos já implementados.  

Apresentaram então modelo evolutivo para representar esta realidade, 

conforme figura 1.4, onde um 4º macro-estágio é inserido entre a implementação e 

utilização, denominado “estabilização”, com a finalidade de englobar os processos 

necessários a etapa após o final da implementação a entrada em produção do sistema. 

Este 4º novo macro-estagio do modelo evolutivo desses autores não faz parte da 

concentração do problema desta pesquisa.  
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Figura 1.4 – Ciclo de Vida de ERP Ampliado – Início em Smal Bangs ou em Fases 

Fonte: Adaptado de Souza e Zwicker (2001) 

Já Esteves e Pastor (1999), frente ao crescente número problemas de 

pesquisas e variáveis de influência sobre o tema ERP, propuseram um framework 

estruturado em 6 fases e 4 dimensões. As fases são os diferentes estágios do ciclo de 

vida do sistema ERP em uma organização e as dimensões os diferentes pontos de 

vista de cada fase. 

 

 

Figura 1.5 – An ERP Life-cycle-based Research Agenda 

Fonte: Adaptado de Esteves e Pastor (1999) 

Na análise do framework da figura 1.5 do modelo adaptado de Esteves e 

Pastor verifica-se que esta pesquisa concentra-se nos 3 estágios iniciais decisão de 
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adoção, aquisição e implementação e nas 4 dimensões de pessoas, processos, produto 

e gerenciamento da mudança destes estágios. 

Assim, após o problema da pesquisa devidamente concentrado, o mesmo 

pode ser assim expresso: Como adotar e selecionar um ERP livre? Como 

implementar um ERP livre? 

1.3. Motivação 
Como motivação para o desenvolvimento deste trabalho cita-se que, 

embora tenham sido realizadas pesquisas como a de Campos (2006), abordando o 

aspecto de hardware, instalação e funcionalidades sob o ponto de vista técnico do 

ERP livre, e de Saléh (2004), sobre adoção de tecnologia de software livre nas 

empresas, não foi encontrado nenhuma pesquisa que apresentasse um estudo de caso 

de implementação de um ERP livre em empresas de qualquer porte no Brasil. 

A oportunidade de realizar como estudo de campo a implementação de um 

ERP livre em uma organização sem fins lucrativos é outro fator motivador da 

pesquisa, já que resultados de pesquisa resultarão também em benefício indireto à 

sociedade. 

Outro aspecto que motiva o autor é o fato de conhecimentos sobre ERP 

livre terem grande potencial de inovação na construção de novos produtos como ERP 

livres para necessidades específicas como áreas governamentais e de empresas 

estatais, entre outras. Também a possibilidade de aplicações em novas pesquisas e 

geração de patentes com a evolução e pesquisa de software livre é outro fator 

motivador, possibilitados devido aos conceitos de licenciamento do software livre. 

Além destes aspectos há o interesse particular por parte do autor para 

realizar um aprofundamento no conhecimento de sistemas ERP desenvolvidos na 

forma de software livre. O autor trabalhou como consultor em uma empresa 

fornecedora de sistemas ERP proprietários e tem interesse em conhecer o estágio de 

evolução e viabilidade de uso de um destes sistemas ERP livre. 

Finalmente, a pesquisa poderá servir de suporte a diversas outras pesquisas 

referentes a sistemas ERP desenvolvidos na forma de software livre, já que o assunto 

é bastante incipiente e encontra-se em estágio inicial de evolução e pesquisas. 
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1.4. Objetivos 
Os objetivos da pesquisa podem ser descritos como gerais e específicos, 

conforme descrito a seguir. 

1.4.1. Geral 

Pode-se assim expressar o objetivo geral desta pesquisa: 

• Compreender e avaliar o processo de adoção, seleção e 

implementação de ERP livre. 

1.4.2. Específicos 

Pode-se assim expressar os objetivos específicos desta pesquisa: 

• Propor, aprimorar e aperfeiçoar um modelo de ciclo de vida para 

ERP (livre e proprietário); 

• Identificar e discutir características especiais dos processos de 

adoção, seleção e implementação de ERP Livre. 

1.5. Justificativa para realização da Pesquisa 
A busca constante das empresas em aumentar a eficácia e eficiência para 

sobreviver em um ambiente cada vez mais competitivo e com a finalidade de 

pretender contribuir com empresas que estejam avaliando a possibilidade de 

utilização um sistema ERP levanta-se inúmeras razões a fim de justificar esta 

pesquisa, como: 

• A existência de um número cada vez maior de software livre 

disponível e em estágio maduro para utilização nas empresas 

(CAMPOS, 2006); 

• A dificuldade de empresas de pequeno porte na aquisição de licenças 

de software como barreira de entrada para a informatização levantada 

por Zimmerer e Scarborought (1994); 

• A motivação da potencial possibilidade de geração de patentes ou 

produtos oriunda dos resultados dos estudos deste trabalho, 

fomentada pela política industrial brasileira no apoio ao 

desenvolvimento do software livre; 
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• Apesar da vasta quantidade de estudos sobre sistemas ERP, é 

pequena a quantidade de estudos sobre ERP desenvolvidos na forma 

de Software Livre; 

• A dificuldade das empresas em administrar diversos sistemas 

desenvolvidos internamente e a frustração quanto à competência dos 

departamentos de informática das empresas em integrar os mesmos 

(PADILHA, T. C. C.; MARINS, F. A. S), podendo o ERP livre ser 

utilizado como uma plataforma de desenvolvimento integrado de 

sistemas internos; 

• Apresentar um caso real de implementação de um ERP livre. 

Além disso, a possibilidade de este estudo servir como um suporte 

exploratório para outras pesquisas sobre o tema também justifica o 

desenvolvimento do tema do trabalho.  

1.6. Estrutura da dissertação 
O estudo completo foi organizado em duas partes e sete capítulos. 

A parte um baseia-se na pesquisa bibliográfica e apresenta como 3 capítulos 

iniciais a Introdução, Fundamentação Teórica e Metodologia. Para tanto foi realizada 

uma ampla revisão bibliográfica conceitual que serve tanto de fundamentação teórica 

quanto ao suporte metodológico que guia toda a pesquisa. 

A parte dois apresenta a contribuição do trabalho baseado na pesquisa de 

campo, composta dos capítulos Modelo Inicial, Trabalho de Campo, Modelo Final. 

Finalmente apresenta-se a Conclusão e a pesquisa bibliográfica que suporta 

todo o trabalho. 

 Descreve-se a seguir com pormenorização o conteúdo e o objetivo de cada 

um dos tópicos desenvolvidos, e apresenta-se na figura 1.6 a representação gráfica do 

trabalho: 

PARTE 1: BASE PESQUISA BIBLIOGRÁGICA 

O Primeiro Capítulo – Introdução – traz como objetivo principal a descrição e 

caracterização do tema, o problema da pesquisa, as motivações do autor, os objetivos 

e a justificativa da pesquisa, e finalmente a estrutura do trabalho.  

O Segundo Capítulo – Fundamentação Teórica – traz como objetivo principal a 

fundamentação teórica e busca caracterizar os conceitos necessários para a pesquisa e 



 

 

12 

para o entendimento do trabalho, passando pelos seguintes tópicos: Os sistemas ERP 

- histórico e definição que caracteriza os sistemas ERP, explica as origens destes 

sistemas e as fases de evolução dos mesmos e o estágio atual de desenvolvimento; 

Ciclo de vida de sistemas ERP - histórico e definição que apresenta o ciclo de vida 

de sistemas ERP com enfoque nos estágios de adoção, seleção e implementação; 

Software livre - histórico e definição, explica às origens e as fases de evolução deste 

tipo de desenvolvimento, os sites repositórios de software livre, as frentes de 

desenvolvimento deste modelo de software, e os projetos forquilha; 

O Terceiro capítulo – Metodologia da Pesquisa: apresenta os tipo e metodologia e 

o método de pesquisa-ação, o delineamento apresentando etapas e características do 

modelo de planejamento da pesquisa-ação proposto pelo autor, da aplicação deste 

modelo a este trabalho e as limitações da pesquisa. 

PARTE2: CONTRIBUIÇÃO AUTOR COM BASE ESTUDO DE CAMPO 

O Quarto capítulo – O Modelo Inicial: apresenta um modelo inicial baseado na 

fundamentação teórica e na experiência profissional do pesquisador / autor. 

O Quinto capítulo – O Trabalho de Campo: identifica a organização, apresenta o 

trabalho de campo utilizado na validação do modelo inicial, baseado nas observações 

e intervenções do autor no problema da pesquisa. 

O Sexto capítulo – O Modelo Final: apresenta um modelo resultante baseado nas 

observações do pesquisador / autor no trabalho de campo, para ser utilizado em 

outras aplicações. 

CONCLUSÃO 

O Sétimo – Conclusões: destina-se à análise dos resultados alcançados por este 

trabalho de pesquisa, apresentando-se as principais conclusões de forma a relacionar 

os objetivos propostos com o estudo de caso desenvolvido. 

BIBLIOGRAFIA 

O Oitavo e último capítulo – Referências Bibliográficas: Finalmente apresentam-

se as referências utilizadas no desenvolvimento e suporte no decorrer de todo este 

trabalho. 
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3. Metodologia da Pesquisa

O Método 

PA - Pesquisa-Ação

Delineamento: Um 

Planejamento para PA

Tipo e Metodologia da Pesquisa

Aplicação do Delineamento e 

Planejamento da PA para este 

trabalho

2. Fundamentação Teórica

ERP

Software Livre

Ciclo de Vida

1. Introdução

Contexto, Problema, 

Objetivos e Estrutura

Limitações

4. Modelo Inicial

O Modelo Inicial

5. O Trabalho de Campo

O Trabalho de Campo

6. Modelo Final

O Modelo Final

7. Conclusões

Conclusões do Trabalho

 

Figura 1.6 – Representação gráfica da estrutura da dissertação 

Na figura 1.6 apresenta-se uma representação gráfica da estrutura da 

dissertação, das partes e capítulos envolvidos no trabalho. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Alguns conceitos são fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa 

“Adoção, seleção e implementação de um  ERP livre”, como o entendimento do que 

é Software Livre, a definição dos sistemas ERP e sobre o ciclo de vida destes 

sistemas são conceituados neste capítulo.  

2.1. Os sistemas ERP 
Este tópico mostra a evolução histórica de aplicativos que levaram ao 

desenvolvimento dos sistemas ERP e a definição dos principais autores sobre o que é 

um sistema ERP, uma vez que estas características devem estar presentes nos 

sistemas ERP, independente se seu modelo de licenciamento se é proprietário ou 

livre. 

2.1.1. Histórico do ERP 

O sistema ERP é uma evolução dos primeiros softwares aplicados às 

organizações. Até a década de 60, os sistemas funcionavam como ilhas. Já se 

verificava repetitivos cálculos de folha de pagamento que eram processados em 

sistemas computacionais. Já os métodos para o gerenciamento de estoques e compras 

de manufatura, segundo Orlicky (1973), eram quase que exclusivamente baseados 

em: 

• Métodos estatísticos aplicados sobre o histórico do consumo das 

matérias primas; 

• Métodos reativos de reposição de estoques chamados de ponto de 

pedido. 

Neste tempo o uso da computação na manufatura restringia-se ao 

processamento automático de lista de matérias ou BOM (Bill of Material), onde 

todos os materiais produtivos utilizados na construção do mesmo seriam listados, 

conforme figura 2.1. 

No ano de 1961, implantou-se em uma empresa fabricante de tratores 

agrícolas, a J. I. Case, situada na cidade de Racine no estado de Wisconsin, Estados 

Unidos da América, o primeiro MRP (Material Requirements Planning), que 

significa Planejamento de Necessidade de Materiais. O MRP consistia de um novo 

método de gerenciamento de estoques e compras de manufatura com o objetivo de 
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restringir as incertezas da utilização de métodos estatísticos apenas na demanda 

independente do produto acabado. (LAURINDO, F. J. B.; MESQUITA, M. A., 2000) 

 

Figura 2.1 – Estrutura de Materiais 

Fonte: Adaptado de Laurindo e Mesquita (2000) 

Para os produtos semi-acabados ou materiais comprados, usava-se a Lista 

de materiais com a finalidade de calcular a demanda dependente de cada material 

multiplicando a quantidade usada na estrutura de materiais de construção do produto 

acabado pela demanda independente do produto acabado.  

Em meados da década de 60, com o advento das novas tecnologias 

computacionais, esses novos conceitos já estavam disponíveis através dos primeiros 

softwares MRP do mercado. 

No início da década de 70 era visível o avanço da concorrência das 

empresas japonesas, que empregavam um novo conceito de produção denominado 

enxuta que, como conseqüência dos métodos empregados neste tipo de produção, 

alcançava produção com reduzidos estoques (SHINGO, 1996).  

Assim, os engenheiros de 3 empresas norte-americanas: a IBM do 

segmento computacional; J. I. Case do segmento de máquinas agrícolas e tratores; e 

Stanley Works, do ramo de construção e ferramentas; começaram encontros na 

Associação Americana de Controle de Produção e Estoque (APICS - American 

Production and Inventory Control) com a finalidade de aumentar a competitividade e 

reduzir os níveis de estoque da indústria norte-americana através de cruzadas MRP, o 

que popularizou fortemente esses sistemas naquele país (ORLICK, 1973) (CORRÊA, 

H. L; GIANESI, I. G. N; CAON, M; 2006) (LAURINDO, F. J. B.; MESQUITA, M. 

A., 2000). 
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Em 1981, Oliver Wight publica o livro Manufacturing Resources Planning, 

MRPII ou Planejamento de Recursos da Manufatura, onde apresenta uma evolução 

do MRP, acrescentando novos conceitos como CRP (Capacity Requirements 

Planning), ou Planejamento de Requisitos de Capacidade: No conceito original do 

MRP, uma vez que o as ordens de produção geradas o sistema não fazia qualquer 

avaliação de capacidade. Para avaliação da capacidade dois novos conceitos foram 

inclusos, além do BOM: 

• Centros Produtivos: Cadastros que podiam representar máquinas, 

ferramentas, pessoas ou qualquer recurso produtivo. Estes centros 

produtivos vinculavam um calendário e a quantidade de horas 

disponíveis para avaliação da capacidade. 

• Roteiros: Apresentavam as tarefas com o respectivo centro produtivo 

utilizado e o tempo gasto para a execução. Assim, sabendo as 

quantidades e datas das ordens de produção geradas, calculava o 

tempo necessário para produção das mesmas e comparava com a 

capacidade de cada respectivo centro produtivo. 

Outro novo conceito foi o Gerenciamento de Chão de Fábrica, ordens de 

produção faziam o controle do retirada do material e lançamento do produto acabado, 

o que potencializava o MRPII também como um software para controle de estoques. 

(LAURINDO, F. J. B.; MESQUITA, M. A., 2000). 

Contudo, as demais áreas da organização continuavam utilizando sistemas 

ilhados para tarefas como processar folhas de pagamento, financeiro, contabilidade e 

outros, com complexas integrações e redundância de dados.  

Assim, no final da década de 80, um novo conceito de software foi 

apresentado com a finalidade de abranger todas as áreas da organização, agrupando 

as funcionalidades dos diversos softwares  “ilhados” em um único sistema que 

abrangesse desde folha de pagamento, contabilidade, financeiro, compras, vendas até 

os processos industriais. Assim surgiram os primeiros sistemas ERP, com o grande 

diferencial de unificar os diversos sistemas ilhados, eliminando redundância de dados 

com uma base única e com funcionalidades abrangentes que cobrem diversas áreas 

da organização de forma orientada a processos.  
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Figura 2.2 – Evolução dos Sistemas ERP 

Fonte: Adaptado de Colangelo Filho (2001) 

Na figura 2.2 podemos verificar uma representação gráfica histórica 

adaptando a figura de Colangelo Filho (2001) sobre a evolução dos sistemas ERP e a 

abrangência da solução nas áreas funcionais de uma empresa. 

2.1.2. Definição de ERP 

O software ERP tem diversas definições na literatura. Davenport (1998) 

considera como característica principal de um ERP é a existência de um banco de 

dados central que unifica as informações de diversas áreas da empresa. Defende 

também que outra característica é substituir diversos sistemas ilhados na companhia. 

Corrêa, Gianesi e Caon (2006) defendem que o ERP é um sistema que tem a 

pretensão de suportar todas as necessidades de informação para a tomada de decisão 

gerencial de uma empresa como um todo. Mendes e Escrivão Filho (2002), buscando 

encontrar as principais características que definem um ERP, realizaram pesquisa 

bibliográfica identificando as principais características de um ERP defendidas em 

trabalhos, artigos e livros pelos 14 autores mais citados sobre o tema. A escolha dos 

autores resulta de uma seleção de pesquisadores com publicações acadêmicas 

nacionais e internacionais relevantes sobre o tema, de periódicos e revistas 

comerciais e também das principais empresas que vendem e implantam estes 

sistemas. 

A partir dos autores escolhidos, Mendes e Escrivão Filho (2002) listam as 

principais características atribuídas a um sistema ERP por cada um deles, e uma 

matriz foi montada, resultando nas características mais citadas que caracterizam um 

sistema ERP. 
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A seguir, na figura 2.3 o resultado deste trabalho: 

 

Figura 2.3 – Características dos Sistemas ERP 

Fonte: Adaptado de Mendes e Escrivão Filho (2002) 

Verifica-se que as características citadas por ao menos metade dos autores 

para definir um ERP são: 

• Atender todas as áreas da empresa, citado por 10 dos 14 autores 

(71,4%); 

• Orientação a processos, citado por 10 dos 14 autores (71,4%); 

• Permitir a integração das áreas da empresa, citado por 9 dos 14 

autores (64,3%); 

• Suportar a necessidade de informação das áreas, citado por 9 dos 14 

autores (64,3%); 

• Possuir base de dados única e centralizada, citado por 7 dos 14 

autores (50%). 
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E essa é a definição de ERP que norteará este trabalho e será utilizada para 

caracterizar um sistema ERP. 

2.1.3. Vantagens e desvantagens dos sistemas ERP 

Obviamente, o uso de qualquer sistema sempre traz vantagens e 

desvantagens, devendo ser avaliado caso a caso conforme a aplicação. Os sistemas 

ERP não são diferentes. Davenport (1998) e Yoo, Palazzo, Gozzi  e Fedichina (2006) 

apresentam as principais vantagens do sistema ERP como: 

• Integração dos processos: com a integração, as informações 

dispersas pelo fluxo do processo passam a ter mais visibilidade. 

Assim, cada setor passa a compreender melhor a repercussão de seu 

papel nas operações da organização em sua totalidade; 

• Padronização dos processos: ao adotar padrões de negócios e de 

dados entre os vários módulos existentes, pode-se notar um aumento 

na eficiência; 

• Acesso à informação: com a eliminação de sistemas isolados, o 

acesso às diferentes informações é possível, uma vez que os dados 

da organização são integrados em uma única base; 

• Velocidade da informação: A informação é obtida em tempo real, 

facilitando o processo de tomada de decisão e eliminando o tempo 

de espera por uma informação, aumentando, portanto, a eficiência; 

• Eliminação de redundância: uma vez que os sistemas deixam de 

ser isolados, as informações repetitivas deixam de ser digitadas. 

Desta forma, ao reduzir ou até eliminar o retrabalho, é possível 

aumentar a eficiência, além de reduzir o corte de custos com 

pessoal; 

• Foco na atividade principal: uma vez que a atualização 

tecnológica fica por conta do fornecedor do pacote, a empresa pode 

se concentrar em sua operação principal (core business; 

• Maior controle: o sistema permite rastrear os erros, as deficiências 

e onde eles ocorrem, permitindo um maior controle sobre as 

operações. 
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• Adaptação às mudanças: os sistemas ERP permitem que as 

empresas respondam rapidamente às necessidades do mercado e 

reajam satisfatoriamente às suas mudanças. 

E as principais desvantagens como: 

• Não Garantia de Integração: A utilização de um ERP por si só não 

garante uma empresa integrada ou que atingirá os objetivos 

estratégicos da mesma. 

• Custos da Implantação: a implantação de um sistema ERP 

apresenta custos elevados e um alto consumo de tempo, que  muitas 

vezes não comprovam o custo/benefício; 

• Imposição de padrões: a adoção das “melhores práticas” dos 

processos do ERP que forçam as empresas a modificar suas formas 

de trabalho para se adaptarem ao sistema aumenta o grau de 

imitação e padronização de empresas do mesmo segmento; 

• Grande repercussão dos erros: um dado incorretamente registrado 

no sistema repercute em todos os demais processos em cascata. Se o 

sistema for parado, todas as operações da empresa também param; 

• Elevado custo de erro: uma vez que a implantação consome uma 

quantidade elevada de tempo, um tropeço na implantação pode levar 

a empresa a perder a vantagem competitiva ou oferecer um espaço 

demasiadamente grande para a concorrência, dificultando a sua 

posterior recuperação; 

• Fornecedor único: a adoção de um sistema ERP causa dependência 

do fornecedor do pacote, uma vez que a empresa não tem o domínio 

sobre a tecnologia; 

• Problemas sociais: ao eliminar o retrabalho, pode o ocorrer o corte 

de pessoal, gerando problemas sociais para a corporação; 

• Desmotivação: o redesenho de processos e padrões impostos pelo 

sistema podem gerar perda de práticas específicas da empresa que 

ofereciam bons resultados, gerando desmotivação interna. O 

controle excessivo também pode ser causa da desmotivação e 

resistência a mudanças; 
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• Customização: apesar do grande volume de dados e informações no 

sistema, a sua customização para a geração de relatórios gerenciais 

não é um processo fácil. 

2.1.4. Custo dos sistemas ERP 

O custo total de um sistema ERP ultrapassa os custos de aquisição das 

licenças de uso do software. Padilha e Marins (2005) defendem que significativa 

parte dos custos totais de um ERP relaciona-se a serviços necessários durante o ciclo 

de vida do mesmo, citando: 

• Custos de Treinamento: é o item mais exclusivo com relação aos 

custos envolvidos na implantação de um sistema ERP, pois seu 

orçamento inicial sempre se encontra abaixo das reais expectativas. 

Os custos de treinamento são altos porque os recursos humanos 

envolvidos necessitam aprender uma nova série de processos, além 

da nova interface de software. 

• Custos de Integração e testes entre o pacote ERP instalado e os 

outros softwares corporativos existentes na empresa: devem ser 

estudados caso a caso e ser encontrada uma solução para a correta 

integração. Esta solução pode ser baseada em personalização do ERP, 

ocasionando custos não estimados no orçamento inicial. 

• Os Custos das Conversões de Dados: estão relacionados às 

informações corporativas, tais como registros de fornecedores e 

clientes, produtos, movimentos em aberto e outros que serão 

migrados dos sistemas existentes para o novo sistema. Normalmente 

as empresas negam que estes dados se encontram com problemas ou 

são inconsistentes, mas o que ocorre normalmente são inúmeros 

problemas no processo de adequação às necessidades e modelos 

exigidos pelo ERP. Logo, os custos não são estimados para este tipo 

de trabalho e dificuldades que geralmente ocorrem no processo. 

• Custos com Horas de Consultoria: quando não planejados pelos 

usuários, tornam-se extremamente difíceis de estimar. Para evitar este 

tipo de problema, as empresas devem identificar os objetivos para 
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cada parceiro contratado, e este ser cumprido enquanto o pessoal 

interno é treinado para serem multiplicadores de conhecimento. 

• Custos com Pessoal: sabe-se que o sucesso da implantação de um 

sistema ERP depende das pessoas envolvidas, que devem ser as 

melhores, com conhecimento aprofundado do negócio, e as mais 

brilhantes, com conhecimento de tecnologia da informação. O 

software é demasiado complexo e as mudanças no negócio são 

drásticas, tendo que muitas vezes a empresa optar por substituir boa 

parte do seu quadro de pessoal gerando custos não mensurados. A 

maioria das empresas pretende tratar a implementação do ERP como 

outro projeto de software qualquer; mas, uma vez que o sistema é 

instalado, o time de trabalho não irá de maneira alguma retornar às 

atividades anteriores do seu dia-a-dia, pois se tornam recursos 

valiosos devido a sua intimidade com o projeto. Essas pessoas 

acabam conhecendo mais sobre o processo de vendas do que os 

próprios vendedores e mais sobre o processo de manufatura que os 

colaboradores da área. Infelizmente, as empresas não planejam a 

atuação destes recursos humanos no período pós-implantação, e 

acabam tendo que contratar novos colaboradores logo após o início 

de operação do ERP. 

Padilha e Marins (2005) ainda defendem que um dos grandes enganos que a 

gerência pode cometer, é esperar que a empresa recupere os valores gastos com a 

implantação do sistema ERP tão logo a aplicação seja instalada e operacionalizada. A 

maioria das empresas não obtém retorno do investimento enquanto não executar a 

solução por algum tempo, incluindo melhorias nos processos de negócio que foram 

afetados pelo sistema.  

Laurindo e Mesquita defendem que os custos de os custos da implantação 

vão além da compra pura e simples do software, sendo que os demais custos (como 

os de consultorias e de treinamento) costumam ser de três a cinco vezes maiores. 

Bingi, Sharma e Globa (1999) defendem que quanto maior o grau de 

“customização”, maiores os custos de implantação. 
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 Já Esteves, Santos e Carvalho (2000) defendem que existem custos 

tangíveis e intangíveis vinculados a implementação de um ERP, conforme quadro 

2.1: 

Quadro 2.1 – Itens de Custos do Ciclo de Vida de Sistema ERP 

Fonte: Adaptado de Esteves, Santos e Carvalho (2000) 

Fase  Custos Tangíveis Custos Intangíveis 
Adoção - Consultoria (opcional) − Custos de tomada de decisão 
Aquisição − Consultoria (opcional) 

− Infra-estrutura hardware 
− Licença de softwares 

− Custos de tomada de decisão 
− Custos de oportunidade 

Implementação − Consultoria 
− Formação de pessoal 
− Recursos humanos 
− Especificação do sistema 

− Customização, conversão e análise 
de dados 

− Tempo de dedicação do staff 
− Reengenharia dos processos de 

negócio 
Manutenção − Reconfiguração do 

sistema 
− Adaptações do sistema 
− Custos de avarias do 

sistema 

− Custos indiretos de quebra do 
sistema 

− Perda de competitividade 

Evolução Custos de novas aplicações  
Abandono  − Custos de oportunidade 

− Custos de tomada de decisão 
 

Nas pesquisas de campo destes autores a fase de implementação, baseada 

quase que totalmente em serviços, custaram no mínimo 3 vezes o gasto na fase de 

adoção, onde as licenças de software e o hardware foram adquiridos. 

2.2. Ciclo de Vida de Sistemas ERP 
Este tópico mostrará inicialmente a evolução histórica dos modelos de ciclo 

de vida de software e sistemas ERP. Posteriormente, detalham-se os modelos 

apresentados resumidamente no capitulo 1.3 deste trabalho, com a finalidade de 

definir os modelos de ciclo de vida. 

2.2.1. Histórico de modelos do ciclo de vida 

Segundo ACV (2008), inicialmente os primeiros modelos dedicavam-se a 

estudar os impactos potenciais associados a um produto na natureza durante seu ciclo 

de vida, compreendendo as etapas que vão desde a retirada da natureza das matérias-
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primas elementares que entram no sistema produtivo (berço) até a disposição do 

produto final (túmulo). 

O primeiro estudo de que se tem referência foi desenvolvido no início dos 

anos 70 pela Coca Cola que contratou o Midwest Research Institute (MRI) para 

comparar os diferentes tipos de embalagens de refrigerante e selecionar qual deles se 

apresentava como o mais adequado do ponto de preservação dos recursos naturais. 

Este processo de quantificação da utilização dos recursos naturais e de emissões 

utilizado pela Coca Cola, nesse estudo, passou a ser conhecido como (Resource and 

Environmental Profile Analysis - REPA). Um grande número de consultores passou 

a estudar a metodologia Repa, agregando novos critérios que permitiram melhor 

análise dos impactos ambientais.  

No decorrer dos anos 80 e 90, uma imensidão de modelos foi pesquisada e 

uma maturidade do conhecimento sobre a avaliação do ciclo de vida de produtos foi 

alcançada. Com o significativo aumento e investimento das empresas em software e 

aplicativos de gestão empresarial, começaram a surgir os primeiros modelos para 

avaliação do ciclo de vida de software, culminando com a norma ISO/IEC 12207 

(1995). 

2.2.2. Definição de modelos de ciclo de vida de sistemas ERP 

Neste tópico, detalharemos os modelos apresentados no início deste 

trabalho no capítulo 1.3 com a finalidade de definir os modelos de ciclo de vida.  

O ciclo de vida representa as diversas etapas pela quais passa um projeto de 

concepção, desenvolvimento, utilização e desativação de sistemas de informação.  A 

implantação de um ERP é tratada por grande parte das empresas como um projeto, 

ou seja, com início, meio e fim, onde a utilização marca o fim do projeto. Silva, 

Costa e Pessôa (2005), em contraponto, defendem que o ERP não é um projeto, pois 

de certa forma não termina, o que fundamenta o uso de modelos de ciclo de vida para 

representar de forma mais próxima do real sua existência. 

Com a finalidade de definir um modelo de ciclo de vida de software, a ISO 

(International Organization for Standardization), Organização Internacional de 

Padronização e a IEC (International Electrotechnical Commission), Comissão 

Eletrotécnica Internacional, estabeleceram juntos um comitê no campo da tecnologia 

da informação. Este comitê tem discutido um padrão para o ciclo de vida de 
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software, denominado padrão ISO IEC 12207, apresentado graficamente na figura 

1.1 no capítulo 1.3 deste trabalho, que define 3 classes, a primaria, a de suporte e a 

organizacional (IEC ISO 12207, 1995): 

A classe primária é composta dos seguintes processos: 

• Aquisição: Inicia com a necessidade de se adquirir um software. O 

processo segue com o envio de uma requisição de proposta, seleção 

de um fornecedor, e gerenciamento do processo de aquisição através 

da aceitação do sistema; 

• Fornecimento: Estes processos do ciclo de vida contem as 

atividades e tarefas para o fornecedor. Normalmente iniciado com a 

assinatura de um contrato com o fornecedor, o processo continua 

com a identificação de procedimentos e recursos necessários para 

gerenciar e assegurar a entrega do serviço; 

• Desenvolvimento: Estes processos do ciclo de vida contem as 

atividades e tarefas para o desenvolvedor do software; 

• Operação: Estes processos do ciclo de vida contem as atividades e 

tarefas para o usuário do software. Cobre a operação do software e o 

suporte operacional aos usuários; 

• Manutenção: Estes processos do ciclo de vida contem as atividades 

e tarefas necessárias aos responsáveis a manutenção do software. 

A classe suporte é composta dos seguintes processos: 

• Documentação: É o processo para gravar e guardar as informações 

durante o ciclo de vida do software; 

• Gerenciamento da Configuração: Processo empregado para 

identificar, definir e congelar itens de software em um sistema; 

empregado para controlar modificações e versões; para gravar e 

reportar o estado de requisições de alteração, garantir que os 

chamados completem corretamente, controle de armazenamento, 

movimentação, etc.; 

• Asseguração de Qualidade: Este processo providencia um guia 

para independente e objetivamente assegurar a compatibilidade de 

produtos e serviços com os requerimentos do contrato; 



 

 

26 

• Verificação: O processo providencia a avaliação relacionada à 

verificação de um produto ou serviço de determinada atividade. A 

verificação determina se os requerimentos para um sistema estão 

completos e corretos e que as saídas de uma atividade atingiram as 

condições impostas das atividades prévias. 

• Validação: Determina se o produto final atingiu o uso intencionado 

no inicio do projeto. 

• Revisão Conjunta:  Providencia um guia/modelo de interações para 

uma revisão conjunta entre o revisor e o revisado, que podem ser o 

fornecedor e comprador, respectivamente; 

• Auditória: Providencia um guia formal para auditorias formalizadas 

contratualmente de um fornecedor de software ou serviços;  

• Resolução de Problemas: Providencia um mecanismo de 

realimentação em malha fechada para resolução de problemas. 

A classe processos organizacionais é composta dos seguintes processos: 

• Gerenciamento: O processo define as atividades genéricas e tarefas 

do gerente do processo de ciclo de vida de software, bem como os 

processos de aquisição, fornecimento, desenvolvimento, operação e 

manutenção; 

• Infra-Estrutura: O processo define as atividades necessárias para 

estabilizar uma infra-estrutura corretamente dimensionada durante o 

ciclo de vida; 

• Melhorias: Processo providencia as principais atividades de nível 

alto para uma empresa acessar, medir, controlar e melhorar seu 

processo de ciclo de vida de software; 

• Treinamento: O processo pode ser usado para identificar e tomar 

providencia no tempo correto para contratar ou treinar pessoal 

interno com os perfis necessários. 

Zwicker e Souza (2001) defendem em seu modelo apresentado no capítulo 

1.3 deste trabalho que os sistemas ERP apresentam diferenças em seu ciclo de vida 

em relação aos desenvolvimentos internos ou aos pacotes comerciais tradicionais de 
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software, principalmente no que se refere à sua abrangência funcional e à visão de 

processos refletida na integração entre seus diversos módulos.  

Com a finalidade de detalhar o modelo de Zwicker e Souza (2001) 

anteriormente apresentado no capítulo 1.3, apresenta-se na figura 2.4 as fases de 

decisão, seleção e implementação, foco da concentração desta pesquisa. 

• Decisão e Seleção: Estágio onde, frente aos requisitos do projeto e 

necessidades da organização, toma-se a decisão de implementar um 

sistema ERP. Passa-se então a etapa de seleção do implementador e 

fornecedor do software, onde avalia-se as pressões competitivas, 

possibilidades e limitações dos produtos com nova tomada de 

decisão. Com os parceiros do projeto selecionados, a próxima etapa 

do estágio é fazer o planejamento frente à metodologia de 

implementação e os requisitos da organização, onde um plano geral 

de projeto é a saída final deste estágio do modelo; 

• Implementação: Estágio onde, frente ao plano geral, um 

detalhamento será realizado. A primeira etapa deste estágio é 

entender o processo e as funcionalidades do software de cada módulo 

a ser implementado, identificar as discrepâncias e decidir mudanças 

em procedimentos, parametrizações do sistema, cadastros e 

migrações de dados e customizações para atendimento do processo. 

Prototipa-se no software esta modelagem com a finalidade de testes. 

Como saída deste estágio temos os usuários treinados, os dados 

migrados e cadastrados e os módulos adaptados e customizados, 

iniciando o uso do sistema por parte dos usuários, indo para o estágio 

da estabilização; 

• Estabilização: Com o módulo adaptado e usuários treinados, inicia-

se o estágio de estabilização do sistema no decorrer de seu uso 

inicial, onde correções de parametrizações, cadastros e migrações de 

dados, mudanças de processos podem ser necessárias;  

• Utilização: Tem como entrada os módulos estabilizados, este estágio 

passa pelo suporte e evoluções adaptativas e corretivas podem levar a 
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novas adaptações do software, realimentando a volta para o estágio 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 – Ciclo de Vida de Sistemas ERP 

Fonte: Adaptado de Souza, C. A; Zwicker, R. (2001) 

No detalhamento do modelo de Esteves e Pastor (1999) apresentado na 

figura 1.5 do capítulo 1.3 deste trabalho, estes autores defendem um modelo onde o 

ciclo de vida é representado por 6 fases e 4 dimensões. As fases representam o 

estágio evolutivo dentro do ciclo de vida e as dimensões os diferentes pontos de vista 

dentro de cada fase, onde: 

• Fases (estágios): Decisão de Adoção, Aquisição do Software, 

Implementação, Uso e Manutenção, Evolução e Retirada; 

• Dimensões (pontos de vida): Pessoas, processos, Software e 

Gerenciamento de mudanças. 

Já no detalhamento do modelo de Silva, Costa e Pessôa (2005) apresentado 

na figura 1.2 do capítulo 1.3, estes autores defendem uma correlação do ciclo de vida 

de um ERP com níveis de responsabilidade Gerencial, Analítico e Operacional. 

Nesta visão, o nível Gerencial tem por responsabilidade a definição dos objetivos 

estratégicos e do domínio de atuação do ERP, o nível Analítico atuará na determinação 

Concentração
Pesquisa

DECISÃO E SELEÇÃO IMPLEMENTAÇÃO
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do pacote, na busca pelas tecnologias necessárias e no plano de implementação e o nível 

Operacional será responsável pela implantação. Uma visão mais detalhada do modelo de 

ciclo de vida de Silva, Costa e Pessôa (2005) demonstra as atividades dentro de cada 

nível de responsabilidades, conforme figura 2.5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 – O Fluxo de atividades do ciclo de vida do Sistema ERP 

Fonte: Adaptado de Silva, J. F; Costa, I; Pessôa, M. S. (2005) 

 

Estes autores propõem que a seqüência de atividades gere respectivos 

documentos que serão gerados em cada uma destas atividades, conforme quadro 2.2: 

Concentração 
da Pesquisa 
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Quadro 2.2 – Atividades do ciclo de vida de ERP e seus documentos 

Fonte: Adaptado de Silva, Costa e Pessôa (2005) 

Atividades Documentos Entregáveis
Estudo Estratégico e de Viabilidade Relatório de Recomendações
Levantamento da Sistemática e das Necessidades Especificação das Necessidades da Empresa
Decisão e Seleção Pacote Selecionado
Atividades Documentos Entregáveis

Estudo Detalhado
Necessidades de Integração e Migração de Dados
Lista de customizações (GAP/FIT)

Estudo e Adequação de Tecnologia Recomendações Tecnológicas
Projeto de Implementação e Implantação Plano de Implantação e Implementação
Implementação Registro das Customizações, Localizações, etc.
Atividades Documentos Entregáveis
Estabilização Registros de Procedimentos e Testes

Utilização
Documentação do Ambiente de Produção
Registros de Informações de Utilizações

Análise das Informações Operacionais Relatório Analítico de Utilização  

 

Klee (2008), presidente de uma empresa de serviços de implantação de sistemas ERP 

e responsável publicação do site www.erptips.com que apresenta recomendações de 

implementação dos sistemas ERP dos fornecedores JDE Oracle e SAP, publicou um 

modelo com uma visão comercial do ciclo de vida de sistema ERP. Este modelo 

correlaciona à criação de valor e as responsabilidades em 6 fases do ciclo de vida 

conforme figura 2.6. 

 

As fases do ciclo de vida de Klee (2008) são: 

• Avaliação do produto; 

• Fase I de implementação do ERP; 

• Fase II e demais de implementação do ERP; 

• Estendendo valor do ERP; 

• Mantendo valor do ERP; 

• Declinando valor do ERP 
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Figura 2.6 – Ciclo de Vida de ERP 

Fonte: Adaptado de Klee (2008) 

Bergamaschi e Reinhard (2003) defendem um modelo que apresenta as 

principais fases do ciclo de vida, levantando, através de estudos de campo, os fatores 

críticos de sucesso para cada uma dessas fases na visão de gerentes e usuários destes  

sistemas, conforme vemos no quadro 2.3: 

• Fase 1: Conceituação (escolha do software e a decisão de 

implementá-lo); 

• Fase 2: Planejamento (criação do plano de implementação do 

projeto); 
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• Fase 3: Execução (simulação de processos, modelagem de dados e 

processos, desenvolvimento de interfaces e customizações); 

• Fase 4: Encerramento (parametrização do sistema, treinamento do 

usuário final e colocação do sistema em produção). 

Quadro 2.3 – Fatores Críticos em cada fase para gerentes e usuário do projeto 

Fonte: Adaptado de Bergamaschi e Reinhard (2003) 

 

 

Tonini (2003) propõe uma metodologia para seleção de ERP, analisando o fato 

de que sua utilização pode representar importante contribuição para o sucesso da 

implantação de um sistema desse porte, levando à economia de tempo e dinheiro, bem 

como garantindo a satisfação para a empresa. Inicialmente, define procedimentos que 

serão utilizados como base para a seleção do sistema e do fornecedor.  

Ao traçar uma metodologia, Tonini (2003) prescreve um conjunto sistemático 

de atividades, fundamentais para que sejam avaliados e classificados, tanto o sistema a 

ser adquirido como o seu respectivo fornecedor.  

Sua metodologia é baseada em um modelo de seleção por múltiplos filtros, 

conforme a figura 2.7, no qual o grupo de avaliadores determina um sistema de 

pontuação escores para cada uma das atividades desenvolvidas na fase de seleção.  

A decisão final sobre o sistema ERP será feita de acordo com o ranking dos 

sistemas mais aderentes, cuja pontuação é elaborada com base nas notas atribuídas pelos 

avaliadores. 
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Figura 2.7 – Modelo de seleção através de múltiplos filtros 

Fonte: Adaptado de Tonini (2003) 

Os modelos apresentados são o referencial teórico utilizado pelo autor para propor 

um novo modelo de ciclo de vida de sistemas ERP (proprietários ou livres) que será 

refinado ao longo do trabalho de campo. 

2.3. Software Livre 
Este tópico mostra a evolução histórica do software livre, as principais 

definições de software livre,  os projetos e os sítios repositórios onde encontrar o 

código destes sistemas, as frentes de desenvolvimento deste modelo de aplicativo, a 

importância dos projetos forquilha e as formas de licenciamento deste tipo de 

software. 

2.3.1. Histórico de Software Livre  

O software nasceu livre desde o desenvolvimento da informática nos anos 

60 e na primeira metade da década de 70, visto que normalmente o sistema 

operacional e os aplicativos eram fornecidos para cada arquitetura de computador, 

sendo o foco principal dos fabricantes o desenvolvimento do hardware. Esse cenário 

começou a mudar a partir da segunda metade da década de 70, quando o 

licenciamento dos mesmos começa a tomar corpo e fomenta a criação da primeira 

iniciativa de software livre (SALEH, 2004).  
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De acordo com o autor a história do software livre como utilizado 

atualmente iniciou-se com o desenvolvimento do sistema operacional Unix. O Unix 

foi desenvolvido nos Estados Unidos pela AT&T (American Telephone and 

Telegraph) em 1969 com o objetivo de gerenciar centrais telefônicas que estavam se 

tornando maiores e mais complexas. Saleh (2004) conta que seu ponto de partida foi 

originado de um antigo sistema operacional chamado Multics, desenvolvido pelos 

laboratórios Bell, pela empresa General Electric e pelo Massachusetts Institute 

Technology (MIT) na linguagem de programação B. Em 1973 o Unix foi reescrito 

pela AT&T e Bell com a utilização da linguagem C, o que deu portabilidade para o 

sistema rodar em diferentes arquiteturas de computador. 

A AT&T, que na época estava autorizada somente a atuar no mercado de 

telecomunicações, cedeu o sistema às universidades e instituições de pesquisa, que 

realizaram inúmeras correções e este sistema operacional tornou-se padrão para a 

computação da época (SALEH, 2004). Esta situação se manteve até 1975, quando o 

Unix passou a ser controlado e explorado comercialmente pela Unix System 

Laboratories (USL), uma subsidiária dos laboratórios Bell (CAMPOS, 2006). 

Ainda assim, a Berkley Software Distribution (BSD) desenvolveu uma 

versão aberta do Unix, que futuramente receberia financiamento das Forças Armadas 

Americanas para se tornar um novo padrão da computação. A USL - Bell cobrava da 

BSD pelos direitos autorais de partes do código de sua propriedade presente nesta 

versão. Devido à elevação crescente dos custos de licenciamento pagos pela BSD 

relativos a partes dos códigos pertencentes a AT&T e USL - Bell, a universidade 

(Berkley) reescreveu os mesmos e relançou o sistema de forma livre em 1991. Esta 

versão não pode ser utilizada até 1994, por motivo de tumultuada batalha judicial 

movida pela USL – Bell contra a BSD, que alegou que o sistema ainda continha 

códigos proprietários de sua autoria. (CAMPOS, 2006).  

Paralelamente a estes acontecimentos, em 1981, o MIT adquiriu um novo 

computador em substituição do antigo computador do laboratório de inteligência 

artificial. A direção do laboratório decidiu então pela utilização do sistema 

operacional Unix proprietário do fornecedor da máquina devido à falta de recursos 

para desenvolvimento de um novo software. Stalmann, pesquisador do laboratório, 

motivado por esta decisão, demitiu-se do MIT por não aceitar assinar um termo de 
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licenciamento em que não daria acesso ou direito de modificação do software pelos 

usuários, e iniciou a defesa da adoção do software livre (FSF, 1985). 

Em 1983 Stalmann (1983) fez o anuncio inicial do projeto GNU, que tinha 

como objetivo criar um sistema operacional completo totalmente compatível com o 

UNIX e que fosse 100% livre, como forma de trazer o espírito cooperativo que 

existia na comunidade de informática no início de seu desenvolvimento. Em 

seqüência, em 1985 Stalmann fundou a Free Software Foundation (FSF, 1985), 

fundação filantrópica que nasce com o objetivo de defesa do software livre, 

apresentando o software proprietário como uma mal para sociedade. A entidade 

lança então o manifesto GNU, convocando desenvolvedores e empresas para o 

desenvolvimento do projeto GNU (FSF, 1985). Uma ação bastante significativa da 

FSF foi a criação da GPL(General Public Licence), uma licença de software em que 

eram defendidos os princípios do software livre que garantia, entre outras coisas, que 

eles continuariam sempre livres. 

Em 1989, em oposição à posição ideológica adotada pela FSF, é fundada 

outra associação por um novo grupo de participantes, motivados pela abertura do 

código do navegador de internet da empresa Netscape, a OSI (Open Source 

Initiative). A OSI adaptou princípios que as licenças devem atender para ser 

considerado software livre da empresa Debian, distribuidora de uma versão do 

GNU/Linux. Passou então a certificar licenças que atendiam estes princípios 

emitindo um certificado de OSS (open source software), ou software de código 

aberto em substituição ao termo software livre, devido à ambigüidade da palavra free 

na língua inglesa com a interpretação de livre ou gratuito. (OSI, 2006). Essa 

associação viria a competir com a FSF pela hegemonia da defesa do software livre, 

defendendo os programas de código aberto sem posições ideológicas e políticas, em 

oposição a FSF (RAYMOND, 1998). 

Em 1992 o projeto GNU estava quase pronto, faltando apenas o núcleo 

(Kernel) do sistema operacional. Como o núcleo original do projeto mostrava-se 

bastante complexo, optou-se pelo Linux, núcleo desenvolvido por Linus Torvalds, 

posteriormente licenciado sobre a licença GPL, e o sistema GNU/Linux começou a 

se disseminar rapidamente pelas aplicações de sistema operacional enquanto a BSD 

travava sua luta judicial conta a USL (STALMANN, 1998).  
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Atualmente tanto os sistemas da GNU/Linux quanto da BSD estão 

disponíveis para uso como software livre. Na figura 2.8 resumem-se os movimentos 

da evolução do software livre ou de código aberto. 

Década de 
60

Software nasceu livre
Desenvolvimento do Multics 
para centrais telefônicas

1969
Unix (Unics4) é desenvolvido 
em B a partir do Multics

1973
Unix é reescrito em C e ganha 
porabilidade

1975
UNIX explorado 
comercialmente pela USL

1977
BSD inicia desenv. versão 
Unix aberta BSD

1979
Forças armadas apoiam 
BSD

1983
Stalmann inicia 

projeto GNU

1985 Fundação FSF

1998
Fundação 
OSI

1989
BSD inicia reescrever 
códigos AT&T e Bell

1991 BSB lança versão livre

1992
Lançado 

GNU/Linux
1992
1994

Atual Unix USL
BSDopens/ FreeBSD / 
NetBSD

Batalha Judicial USL x BSB

GNU Linux
Explosão de softwares livres

 

Figura 2.8 – História do Software Livre 

É pertinente ressaltar que, apesar do software livre poder ser vendido, pois a 

palavra free do inglês refere-se a garantias de liberdade, não gratuidade, o custo da 

licença de softwares livres normalmente é muito baixo ou próximo de zero 

(HEXSEL, 2002). Isto se explica pelo modelo de produção do software livre, pois, 

segundo Saléh (2004), o custo principal para produção do software é o seu 

desenvolvimento, já que uma vez produzido, não existe grande custo em sua 

distribuição. É o mesmo produto de software livre pode ser distribuído para quantos 

usuários o quiserem, conforme uma das garantias deste modelo de desenvolvimento. 

Um questionamento recorrente quando se pesquisa o software livre é “Se o 

custo de aquisição do SL é muito baixo, como sobrevivem as empresas e 

comunidades que desenvolvem sob este modelo?”. Na verdade, o negócio de 

software livre tem como foco a venda de serviços, acreditando ser esta a maneira 

para criação de valor e sustentabilidade do modelo de negócio. 
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2.3.2. Definição de software livre x software de código aberto 

Apresenta-se neste tópico a definição de software livre criado pela FSF e de 

código aberto adotado OSI, as duas principais entidades.  

A FSF (2008) apresenta como definição de software livre através de links 

no site oficial da entidade www.fsf.org, acessado em agosto de 2008 as liberdades 

essenciais para um software ser considerado livre: 

“Software livre se refere à liberdade dos usuários 

executarem, copiarem, distribuírem, estudarem, 

modificarem e aperfeiçoarem o software. Mais 

precisamente refere-se a 4 tipos de liberdades para os 

usuários dos softwares: 

• Liberdade 0: A liberdade de rodar o programa para 

qualquer propósito; 

• Liberdade 1: A liberdade de estudar como o programa 

trabalha e adaptá-lo a suas necessidades. Acesso ao 

código fonte é pré-condição para isso; 

• Liberdade 2: A liberdade de redistribuir copia assim 

você pode ajudar seu vizinho; 

• Liberdade 3: A liberdade de melhorar o programa e 

disponibilizar as melhorias ao publico, assim toda a 

comunidade se beneficiará dos benefícios. Acesso ao 

código fonte é pré-condição a isso. 

A OSI (2008) apresenta como definição de software de código aberto 

através de links no site oficial da entidade www.opensource.org, acessado em agosto 

de 2008 as liberdades essenciais para um software ser código aberto: 

“Código aberto não é só ter acesso ao código fonte. Os 

termos de distribuição do código fonte devem estar de 

acordo com os seguintes critérios: 

• 1- Livre redistribuição: A licença não deve restringir 

nenhuma parte de vender ou ceder o software como 

componente agregado a outra distribuição de software 
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contendo programas de diversas fontes diferentes. A 

licença não deve exigir um royalty ou outra taxa para 

venda do programa; 

• 2- Código fonte: O programa deve incluir o código 

fonte e deve permitir a distribuição do código fonte e 

sua forma compilada. Sempre que o código fonte de 

um produto não é distribuído junto com a compilação 

por qualquer motivo isso deve estar bem especificado e 

deve haver um meio de obter o código com um custo 

não maior que o da reprodução, ou via download na 

Internet sem custos adicionais de preferência. O código 

fonte deve ser a forma preferida em que um 

programador ira modificar o programa. Ofuscar ou 

dificultar a compreensão deliberadamente do código 

fonte não é permitido. Formas intermediárias como a 

saída de um pré-processador ou tradutor não são 

permitidas; 

• 3- Trabalhos derivados: As licenças devem permitir 

modificações e trabalhos derivados, e deve permitir 

que sejam distribuídos sob os mesmos termos que a 

licença do software original; 

• 4- Integridade do código fonte do autor: A licença pode 

restringir um código-fonte de ser distribuído 

modificado somente se a mesma permitir a distribuição 

de "arquivos patch " junto com o código fonte original 

com a finalidade de modificar o programa na 

instalação. A licença deve permitir explicitamente a 

distribuição de um software construído a partir do 

código fonte modificado. A licença pode exigir que 

trabalhos derivados tenham diferentes nomes ou 

números de versão do software original; 



 

 

39 

• 5- Não discriminar grupos ou pessoas: A licença não 

deve discriminar qualquer pessoa ou grupo de pessoas; 

• 6- Não discriminar campos de interesse: A licença não 

deve restringir ninguém de fazer uso do programa em 

um campo específico. Por exemplo, ela não pode 

restringir o programa de ser usado em um negócio, ou 

de ser usado para pesquisa genética. 

• 7- Distribuição da licença: Os direitos associados ao 

programa devem aplicar-se a todos a quem o programa 

é redistribuído sem a necessidade de execução de uma 

licença adicional para cada uma das partes; 

• 8- Licença não deve ser especifica para um produto: Os 

direitos associados ao programa não deve depender do 

programa ser parte de uma determinada distribuição de 

software. Se o programa for extraído desta distribuição 

e usado/distribuído dentro dos termos da licença do 

programa, todas as partes a quem o programa é 

redistribuído devem ter os mesmos direitos que os que 

são concedidos em conjunto com o software original 

distribuição. 

• 9- A licença não deve restringir outro software: a 

licença não deve colocar restrições em outro software 

que é distribuído juntamente com o software 

licenciado. Por exemplo, a licença não deve insistir em 

que todos os outros programas distribuídos no mesmo 

site devem ser software de código aberto um deles o é; 

• 10- Licença deve ser neutra em relação à tecnologia: 

Nenhuma disposição da licença pode ser subordinada a 

tecnologia individual ou estilo de interface. 

Segundo Campos (2006), a diferença entre os movimentos de software livre 

capitaneados pela FSF e de código aberto pela OSI tem sido contestadas dentro da 
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própria comunidade. Segundo este autor, o código aberto é uma metodologia de 

desenvolvimento enquanto o software livre é um movimento social. São como dois 

partidos políticos dentro de uma mesma comunidade, que concordam em diversas 

ações práticas e não se consideram inimigos, mas discordam em alguns princípios. 

Na prática, a diferença entre os movimentos FSF e OSI está nas formas de 

licenciamento dos sistemas. Em função da complexidade jurídica envolvendo as 

licenças de cada software e do uso indiscriminado e algumas vezes mal intencionado 

dos termos software livre ou código aberto, as duas entidades criaram comitês para 

avaliação  de licenças. Estes comitês têm a finalidade de certificar as licenças 

seguindo os requisitos e princípios destas entidades como software livre ou de código 

aberto, respectivamente, conferindo as licenças um selo de garantia. 

A FSF desenvolveu a GPL (General Public License), licença de referência  

que atende  todos os requisitos técnicos e princípios filosóficos desta fundação para 

considerar uma licença como software livre. Um comitê da FSF certifica licenças de 

software de acordo com 3 grupos: 

• FSF - Software Livre compatível GPL: Atende todos os requisitos 

técnicos e princípios filosóficos e é compatível com a licença de 

referência desta entidade; 

• FSF – Software Livre não compatível com GPL: Atende requisitos 

técnicos mínimos que conferem o status de software livre a licença, 

mas não cumpre todos os princípios garantidos pela licença de 

referência desta entidade; 

• FSF – Não é Software Livre: Não é considerado software livre de 

acordo com os requisitos e princípios desta entidade. 

  A OSI certifica possui um comitê de certificação de licenças que atendem 

os seus 10 critérios agrupando:  

• OSI - Software de Código Aberto: A licença atende todos os 

requisitos da OSI e pode ser considerado um software de código 

aberto; 

• OSI – Não é Software de Código Aberto: A licença não atende 

todos os requisitos da OSI e não pode  ser considerado um software 

de código aberto. 
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No anexo I no fim deste trabalho apresenta-se uma lista das licenças 

certificadas como software livre pela FSF. No anexo II no fim deste trabalho 

apresenta-se uma lista das licenças certificadas como código aberto pela OSI. Ambos 

os acessos deram-se em 16 de Agosto de 2008. 

No quadro 2.4 abaixo compila-se um resumo comparativo de um 

levantamento realizado no site da OSI e FSF sobre a avaliação das licenças já 

realizadas até 16 de agosto de 2008. (FSF, 2008) (OSI, 2008). 

Quadro 2.4 – Licenças certificadas código aberto e software livre em Junho 2008 
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Aladdin Free Public License    X  X 

Apple Public Source License (APSL)    X  X 

Academic Free License, all versions through 3.0   X X       

Adaptive Public Licence     X   X    

Affero General Public License version 1   X       X 

Apache License, Version 1.0   X       X 

Apache License, Version 1.1   X X       

Apache License, Version 2.0 X   X       

Apple Public Source License (APSL), version 1.x       X   X 

Apple Public Source License (APSL), version 2   X X       

Artistic License 1.0     X X     

Artistic License 2.0 X   X       

AT&T Public License       X   X 

Attribution Assurance Licence     X   X   
Berkeley Database License (Sleepycat Software Product 
License) 

X   X     
  

BitTorrent Open Source License   X       X 

Boost Software License 1.0 X   X       

CeCILL version 2 X         X 

Clarified Artistic License X         X  

Computer Associates Trusted Open Source Licence 1.1         X X 

Common Development and Distribution License 1.0 (CDDL)   X X       

Common Public Attribution License 1.0 (CPAL)   X X       

Common Public License Version 1.0   X X       

Condor Public License   X       X 
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Cryptix General License X         X 

CUA Office Public Licence Version 1.0     X   X   

EU DataGrid Software Licence X   X       

Eclipse Public License Version 1.0   X X       

eCos license version 2.0 X         X 

eCos Public License, version 1.1       X   X 

Educational Community License 2.0 X   X       

Eiffel Forum License, version 2     X   X   

Eiffel Forum License, version 2 X   X       

Entessa Public Licence Version 1     X   X   

Expat License X         X 

Fair Licence     X   X   

Frameworx licence     X   X   

FreeBSD license X   X       

Freetype Project License X         X 

GNU Affero General Public License (AGPL) version 3 X   X       

GNU General Public License (GPL) version 2 X   X       

GNU General Public License (GPL) version 3 X   X       

GNU Lesser General Public License (LGPL) version 2.1 X   X       

GNU Lesser General Public License (LGPL) version 3 X   X       

GPL for Computer Programs of the Public Administration       X   X 

Hacktivismo Enhanced-Source Soft Lic Agreement (HESSLA)       X   X 

Historical Permission Notice and Disclaimer     X   X   

IBM Public License, Version 1.0   X X       

Independent JPEG Group License X         X 

Intel Open Source License X   X       

Interbase Public License, Version 1.0   X       X 

ISC License X   X       

Jabber Open Source License, Version 1.0   X X       

Jahia Community Source License       X   X 

LaTeX Project Public License 1.2   X       X 

LaTeX Project Public License 1.3a   X       X 

License of imlib2 X         X 

License of Lha       X   X 

License of Python 1.6b1 through 2.0 and 2.1   X X       

License of Python 2.0.1, 2.1.1, and newer versions X   X       
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License of Ruby X         X 

License of Vim, Version 6.1 or later X         X 

License of xinetd   X X       

License of ZLib X   X       

Lucent Public License Version 1.02 (Plan 9 license)   X X       

Microsoft Limited Public License (Ms-LPL)       X   X 

Microsoft Limited Reciprocal License (Ms-LRL)       X   X 

Microsoft Public License (Ms-PL) X   X       

Microsoft Reciprocal License (Ms-RL)   X X       

Microsoft Reference License       X   X 

Microsoft Windows Embedded CE 6.0 Shared Source License       X   X  

Microsoft's Shared Source CLI, C#, and Jscript License       X    X 

Modified BSD license X   X       

MIT License     X   X   

MITRE Collaborative Virtual Workspace Lic (CVW License)     X   X   

Motosoto License     X   X   

Mozilla Public License (MPL) 1.1   X X       

Mozilla Public License (MPL) 2.0     X   X   

Multics License     X   X   

NASA Open Source Agreement 1.3     X X     

NTP License     X   X   

Naumen Public License     X   X   

Nethack General Public License     X   X   

NCSA/University of Illinois Open Source License X   X       

Netizen Open Source License (NOSL), Version 1.0   X       X 

Netscape Public License (NPL), versions 1.0 and 1.1   X       X 

Nokia Open Source License   X X       

Old Plan 9 license       X    X 

OCLC Research Public License 2.0     X   X   

Open Group Test Suite License     X   X   
Open Public License       X   X 
Open Software License, all versions through 3.0   X X       

OpenLDAP License, Version 2.7 X         X 

OpenSSL license   X       X 

Original BSD license   X X       

Phorum License, Version 2.0   X       X 
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PHP License, Version 3.01   X X       

Q Public License (QPL), Version 1.0   X X       

RealNetworks Public Source License (RPSL), Version 1.0   X X       

Reciprocal Public License     X X     

Reciprocal Public License 1.5     X X     

Ricoh Source Code Public License     X   X   

Scilab license       X    X 

Simple Public License 2.0     X   X   

SGI Free Software License B, version 1.1       X   X 

Squeak license       X   X 

Standard ML of New Jersey Copyright License X         X 

Sun Community Source License       X   X 

Sun Industry Standards Source License 1.0   X X       

Sun Public License 1.0   X X       

Sun Solaris Source Code (Foundation Release) License, V. 1.1       X   X 

Sybase Open Watcom Public License 1.0     X   X   

The Clear BSD License (New and Simplified) X   X       

University of Utah Public License       X   X 

W3C Software Notice and License X   X       

wxWindows Library License     X   X   

X11 License X         X 

Vovida Software License v. 1.0     X   X   

YaST License       X   X 

Zope Public License version 1   X       X 

Zope Public License, versions 2.0 and 2.1 X   X       

 

Do quadro 2.4 podemos averiguar algumas características como: 

• Todas as licenças “software livre compatível com GPL” da FSF que 

constavam na listagem OSI também eram qualificadas como código 

aberto pela mesma; 

• Todas as licenças “software livre não compatível com GPL” da FSF 

que constavam na listagem OSI também eram qualificadas como 

código aberto pela mesma; 
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• Nem todas as licenças de “código aberto” da OSI que constavam na 

listagem FSF eram qualificadas como software livre pela mesma; 

Para efeito deste estudo adotaremos a definição mais restritiva da FSF, e 

somente serão considerados como ERP livres os softwares certificados com licença 

compatível com a GPL  da FSF (FSF, 2008). 

2.3.3. Os projetos e os sites repositórios de software livre 

Reis (2003) define projetos de software livre como “Uma organização 

composta por um conjunto de pessoas que usa e desenvolve um único software livre, 

contribuindo para uma base comum de código fonte e conhecimentos. Este grupo 

terá à sua disposição ferramentas e trabalho colaborativo, e um conjunto de 

experiências e opiniões técnicas que usam para discutir o andamento do projeto”. 

Ainda define que todas as pessoas que de alguma forma contribuem para os projetos 

estão inseridas na chamada “comunidade de software livre ou open source”. Na 

figura 2.9 é mostrado o diagrama de um projeto de software livre por Reis (2003) 

com os elementos deste diagrama assim definido: 

• Repositórios de software: Serviços de hospedagem de projetos, que 

oferecem funcionalidades e ferramentas para a manutenção, 

armazenagem e controle de projetos. Normalmente os serviços de 

hospedagem são fornecidos através da Internet. O autor ainda 

destaca as seguintes funcionalidades dos repositórios: 

o Espaço para armazenagem de páginas web referente ao 

projeto; 

o Espaço para armazenagem para o aplicativo envolvido e do 

código fonte do mesmo, possibilitando o download aos 

interessados; 

o Possibilidade de criar listas de discussão; 

o Ferramentas de acompanhamento de defeitos; 

o Controle de acesso respeitando permissões para diferentes 

tipos de usuários; 

o Formas de publicidade por meio de publicações nos serviços 

de busca; 
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• Desenvolvedores: São usuários com conhecimento de programação 

e se concentram em dois grupos: 

o Esporádicos: Contribuem com alterações localizadas, 

corrigindo pequenos defeitos ou implementando pequenas 

melhorias em funcionalidades existentes; 

o Ativos: Responsáveis por módulos inteiros, ou pela 

implementação de funcionalidades mais complexas e 

extensas. O autor do projeto e os principais mantenedores 

estão entre eles. 

• Usuários: Constituída dos que usam o programa. Também é dividida 

em dois grupos: 

o Não participantes: A maioria das pessoas faz parte desta 

categoria que normalmente não tem interesse em participar 

ou contribuir com o projeto; 

o Participante: Usuários que informam testam o programa, 

informam os erros encontrados, discutem novas 

funcionalidades e contribuem ativamente para o projeto. 

 

 

Figura 2.9 – Diagrama de um projeto de software livre 

Fonte: Adaptado de Reis  (2003) 

Campos (2007) e Reis (2003) citam o repositório Sourceforge 

(www.sourceforge.net) como o pioneiro e maior repositório de software livre do 

mundo. 
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2.3.4. As frentes de desenvolvimento 

No software de licença proprietária o desenvolvimento e evolução dos 

sistemas dependem basicamente da entidade detentora de seus direitos autorais, que 

atualiza as versões de acordo com seus próprios critérios ou interesses. As liberdades 

da quantidade de usuários que podem utilizar e como usar, distribuir, copiar, estudar, 

modificar e aperfeiçoar o software é definido no licenciamento assinado junto à 

compra ou na instalação do software. A licença é elaborada pela detentora dos 

direitos autorais conforme interesses comerciais e normalmente o código fonte não é 

disponibilizado. Raros são os casos de interesse coletivo ou individual de 

contribuição ao desenvolvimento de softwares proprietários realizados 

filantropicamente junto à detentora dos direitos autorais, mesmo porque qualquer 

licenciamento novo do produto estaria amarrado aos direitos autorais da mesma.  

Já no software livre a principal licença de software livre, a GPL da FSF, 

garante ao usuário a liberdade da definição da quantidade de usuários que acessam o 

programa, de como usar, distribuir, copiar, estudar, modificar e aperfeiçoar o 

software. O código fonte obrigatoriamente é disponibilizado e, após a aquisição 

inicial do software com ou sem custo, o mesmo pode ser utilizado, evoluído, 

modificado e repassado livremente a outros usuários. Assim, inúmeras são as 

iniciativas de contribuição ao desenvolvimento, melhorias e correções de erros do 

código original pela comunidade usuária, seja movida por interesses coletivos e 

filosóficos ou por motivos de interesse comercial como venda de serviços e suporte a 

implementação do produto.  

Nesta pesquisa verificou-se que os projetos de software livre normalmente 

têm seu desenvolvimento centralizado em 2 frentes: 

• Frente de desenvolvimento na comunidade: desenvolvidos por 

uma comunidade onde há um ou mais desenvolvedores centrais que 

são responsáveis pelo desenvolvimento e gerenciamento do projeto. 

É destes desenvolvedores a decisão de aceite ou não das 

contribuições de melhorias, novos desenvolvimentos ou correções 

ao código original que são disponibilizadas em versões posteriores 

do produto. Normalmente o programa é representado por uma 

fundação, associação ou ONG sem finalidades lucrativas. 
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Normalmente desenvolvedores desta frente são mais puristas e 

ideológicos e procuram desenvolver o programa para rodar em 

conjunto com aplicativos e ferramentas de software livre, como 

banco de dados e sistemas operacionais licenciados sob esta 

filosofia. Este foco de desenvolvimento na comunidade representa a 

visão mais ideológica do movimento FSF com uma posição voltada 

a liberdades individuais e evolução do conhecimento, além da 

utilização universal do software livre. Como exemplo desta frente 

de desenvolvimento pode citar: 

� O Sistema Operacional GNU/Linux desenvolvido através da 

fundação (FSF, 1985), uma das precursoras da disseminação 

universal do uso do software livre; 

� O Sistema ERP Adempiere, derivado do software livre 

Compiere que tem frente de desenvolvimento comercial. A 

primeira modificação importante do ERP Adempiere frente ao 

Compiere foi desenvolver comunicação com o banco de dados 

livre Postgree, uma vez que o Compiere trabalhava somente 

com o banco de dados proprietário Oracle. 

• Frente de desenvolvimento comercial: normalmente 

desenvolvidos por uma empresa que tem como objetivo a obtenção 

de lucros. O programa é licenciado como software livre e pode ser 

vendido ou mesmo disponibilizado gratuitamente frente à 

contratação de um pacote de serviços da empresa. Obviamente, uma 

vez licenciado como software livre, a empresa tem que seguir os 

critérios definidos na respectiva licença escolhida. A 1ª questão que 

vem a mente é: Uma vez que a maioria das licenças de software 

livre garante o direito de o usuário copiar o software de graça, para 

que comprar? Normalmente as empresas fornecem serviços 

agregados (manuais, suporte e freqüentes atualizações de correções, 

etc.) a fim de justificar a aquisição. O software livre com frente de 

desenvolvimento comercial normalmente também se encontra 

disponibilizado em sites repositórios, mas raramente a versão mais 



 

 

49 

atual está disponível para download. A empresa tem seu próprio 

critério de aceitação de contribuições ao código original e de 

relacionamento com a comunidade, normalmente com foco em 

critérios próprios (comerciais, estratégicos, etc.). É comum verificar 

em softwares livres com frente de desenvolvimento comercial 

atritos de interesse da comunidade com a empresa desenvolvedora. 

Normalmente desenvolvedores desta frente são pragmáticos e 

procuram desenvolver o programa para rodar em conjunto com 

demais softwares proprietários ou livres. Esta frente de 

desenvolvimento comercial representa a visão mais pragmática 

defendida pelo movimento OSI com foco em obter o melhor 

produto, independente de posições ideológicas e da universalização 

do software livre. Como exemplo desta frente de desenvolvimento 

pode citar: 

� O Sistema Operacional GNU/Linux que tem diversas 

distribuições de distintas empresas que vendem o 

produto/pacote de serviços como Red Hat, Debian, etc.; 

� O Sistema ERP Compiere da empresa Compiere Inc. O 

Compiere inicialmente trabalhava somente com o banco de 

dados proprietário da Oracle, para exemplificar o pragmatismo 

e a ausência da falta de purismo ideológico desta frente. 

Pela natureza de “ausência” de direitos autorais de propriedade sobre o software 

livre, garantido através do licenciamento, encontra-se uma série de dificuldades e 

problemas inerentes ao desenvolvimento como: 

• Empresa fecha Software: A diretriz que dita os direitos de um software livre 

é a licença de uso do mesmo. Nem todas as licenças de software livre 

garantem todas as liberdades recomendadas pela FSF (2008), como a garantia 

de que um software continuará eternamente livre. Assim, novas versões do 

software podem vir a ser licenciada como software proprietário pela empresa 

“líder” do desenvolvimento, dependendo do tipo de licença do mesmo. 

• Empresa empacota o software livre em outro produto e vende como 

proprietário: A diretriz que dita os direitos de um software livre é a licença 
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de uso do mesmo. Nem todas as licenças de software livre garantem todas as 

liberdades recomendadas pela FSF (2008), como a garantia de que um 

software livre deve ser “empacotado” obrigatoriamente somente em 

softwares livres. Como  exemplo cita-se o software de servidor WEB Apache. 

Desenvolvido como software livre com recursos do governo americano, seu 

tipo de licenciamento não proíbe o empacotamento do mesmo junto a 

softwares proprietários.  Como exemplo cita-se: 

� A IBM usa o Apache empacotado em seu servidor Web 

Websphere, vendido como software proprietário. 

� A Oracle usa o Apache empacotado em seu servidor Oracle 

Web Server, vendido como software proprietário. 

• Distribuições diferentes do mesmo produto: Muitas distribuições fazem 

suas próprias melhorias no produto. Mesmo o software sendo mantido com a 

mesma licença do software livre original, ao usuário leva a certa confusão e 

impressão de diversos produtos diferentes. Como exemplo cita-se: 

� Debian, Red Hat e Ubuntu são diferentes distribuições do 

sistema operacional Linux. Um mesmo aplicativo como um 

ERP pode ser certificado para uso com uma distribuição e não 

com outras. 

• Licenciamento Complexo: a complexidade e variedade das licenças de 

software livre existentes e os respectivos direitos garantidos por elas 

dificultam a evolução do software livre, uma vez que poucos desenvolvedores 

são especialistas jurídicos. 

• Imaturidade Jurídica: as diversas licenças de software livre existentes são 

de alta complexidade jurídica e  embasada em elevado conhecimento da 

técnica de computação. A imaturidade jurídica sobre o tema em países como 

o Brasil fragiliza a decisão pelo software livre mesmo quando a licença de 

uso do mesmo garante a liberdade do software. Como exemplo cita-se 

empresas brasileiras que “nacionalizam” o software livre e o vendem como 

software proprietário, mesmo contrariando a licença original de uso do 

mesmo. A inexistência de uma decisão jurídica rápida e madura pode afetar o 

desenvolvimento e a adoção deste software. 
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• Não sincronismo ideológico: Desarmonia entre visões ideológicas das 

principais fundações responsáveis pelo software livre e conflitos na 

comunidade desenvolvedora leva o software livre a criação de projetos 

derivados (forquilha), diversas formas de licenciamento, distribuições 

diversas, falta de padronização de produtos, espalhando esforços e criando 

dificuldades para o desenvolvimento neste modelo de software.  

Outro problema visível nesta desavença derivada das frentes de 

desenvolvimento são os projetos forquilha, que definiremos a seguir 

2.3.5. Os projetos forquilha 

Em engenharia de software, um projeto forquilha (traduzido do inglês para 

bifurcação ou ramificação) acontece quando um desenvolvedor (ou um grupo de 

desenvolvedores) inicia um projeto independente com base no código de um projeto 

já existente, ou seja, quando um software é desenvolvido com base em outro, já 

existente, sem a descontinuidade deste último. 

O termo é particularmente usado no software livre ou de código aberto, 

quando uma divisão ocorre por causa de diferentes objetivos ou brigas de 

personalidade. Alguns vêem os projetos forquilha como uma fraqueza no software 

livre, mas outros acreditam que eles demonstram a adaptabilidade do modelo. A 

relação entre os times pode ser cordial ou muito dura (ver xMule e seu fork aMule). 

Em um projeto forquilha deste tipo, ambos os lados herdam propriedade intelectual 

idêntica, mas tipicamente apenas o maior grupo, ou aquele que contém o 

desenvolvedor original, irá manter o nome original e o seu capital social associado. 

Isto pode acontecer no software de código fechado também, se os direitos ao código 

comum forem compartilhados; mas este é mais raro, como há, em geral, regras 

estritas sobre a propriedade do código.  

Assim podemos definir projetos forquilha como novos projetos de software 

derivados de um projeto original, com rumos e objetivos distintos do mesmo.  

Freqüente verifica-se projetos forquilha que tiveram como origem projetos de 

software livre com frente de desenvolvimento comercial onde os anseios da 

comunidade não eram atendidos. Casos clássicos de projetos forquilha em aplicativos 

de sistemas de gestão livres são o caso Compiere x Adempiere e o caso Sugar CRM 

x VTiger CRM. 
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No caso Compiere, um ex-diretor de desenvolvimento de aplicativos Oracle 

na Califórnia, Jorg Jank, abandonou a empresa onde trabalhava e desenvolveu um 

sistema ERP livre em 1999 e passou a comercializá-lo através da empresa Compiere 

INC nos Estados Unidos, que em 2003 passou a ser uma empresa de capital aberto. 

O Compiere, claramente um sistema com frente de desenvolvimento 

comercial com desenvolvimento gerenciado pelo seu líder Jorg Jank, passou a 

enfrentar conflitos cada vez maiores com a comunidade usuária, uma vez que eram 

priorizadas melhorias e evoluções de interesse da empresa em detrimento de diversas 

melhorias e sugestões enviadas pela comunidade.  

Em 2006 a insatisfação da comunidade com o desenvolvimento do 

Compiere chegou a tal ponto que incentivou a criação de um projeto forquilha com o 

nome Adempiere. O Adempiere, sistema com frente de desenvolvimento na 

comunidade onde um grupo de desenvolvedores liderados por um desenvolvedor de 

codinome Red utilizou-se da versão Compiere 2.5.2 e passaram a fazer as evoluções 

do sistema sob o nome Adempiere de acordo com o interesse e a contribuição da 

comunidade. Atualmente o Compiere e o Adempiere, que utilizam as mesmas 

plataformas e tecnologias são sistemas concorrentes, mas muito similares, onde os 

dois competem versão a versão para melhoria continua tem levado ganhos aos 

próprios usuários. 

2.3.6. Vantagens, desvantagens e desvantagens imaginárias do software livre 

Campos (2006) defende que o software livre apresenta vantagens, 

desvantagens e, principalmente, desvantagens imaginárias vinculadas a este modelo 

de desenvolvimento que não se sustentam. 

Saléh (2004) apresenta vantagens na utilização de software livre e considera 

como principal elemento impulsionador de sua utilização o fato do não pagamento de 

licenças. Hexsel (2002) defende que, além da vantagem do baixo custo, outras 

vantagens precisam ser consideradas, conforme descritas a seguir: 

• Baixo custo econômico: Hexsel (2002) defende que, em geral, o 

custo de aquisição de software livre é muito baixo quando 

comparado ao software proprietário, com “desembolso inicial 

próximo de zero”. Isto se explica pelo modelo de produção do 

software livre, pois, segundo Saléh (2004), o custo principal para 
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produção do software é o seu desenvolvimento, já que uma vez 

produzido, não existe grande custo em sua distribuição. É o mesmo 

produto distribuído para quantos usuários o quiserem. Sob a visão 

de baixo custo também é importante o aspecto da manutenção 

cobrado pelos softwares proprietários quando da necessidade da 

atualização do software para correção de erros ou aquisição de 

versões com novas funcionalidades. O software livre também não 

cobra por isso. 

• Baixo custo social: enquanto o software proprietário busca 

benefícios direcionados para seu fabricante através de vendas de 

licenças com lucro sempre privado, o software livre tem seu 

benefício focado na prestação de serviços aos usuários, e os frutos 

de sua produção tornam-se disponíveis para toda a comunidade 

(HEXSEL, 2002). 

• Independência de tecnologia proprietária ou de fornecedor 

único: O software livre utiliza padrões abertos de comunicação e 

armazenamento de arquivos, o que evita o risco de dependência de 

um único fornecedor caso este venha a criar seu próprio padrão e o 

mantenha somente sobre seu conhecimento (SALEH, 2004). De 

acordo com Hexsel (2002) isto se aplica também no caso do 

fornecedor desistir da fabricação do produto.  

• Robustez: o modelo de desenvolvimento de software livre 

proporciona testes realizados pelos próprios usuários que garantem a 

boa qualidade, estabilidade, desempenho e segurança do software. 

Como conseqüência o modelo que mais pessoas contribuem e 

testam tende a ser melhor do que o que se concentra na opinião de 

alguns. 

• Garantia contra descontinuidade: no caso do abando do 

desenvolvimento do produto por parte de seus desenvolvedores é 

possível a contratação de serviços ou assumir seu desenvolvimento 

(SALEH, 2004). 
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• Possibilidade de personalização: considerada por Hexsel (2002) 

como uma das maiores vantagens do software livre, é a 

possibilidade de alterar o sistema às necessidades específicas do 

usuário uma vez que o código fonte acompanha o aplicativo.  

• Não obsolescência do hardware: de acordo com Hexsel (2002) é 

comum que o fornecedor de software proprietário ao publicar uma 

nova versão de seu produto, indique a atualização também do 

equipamento que o executa, uma vez que as novas funcionalidades 

(nem sempre necessárias) requeiram equipamentos com maior 

capacidade de processamento e armazenamento. Isto é conhecido 

como “software bloat” ou “inchaço” e acontece em escala muito 

menor no software livre que não sofre a pressão de marketing 

exercida pelos produtores de software proprietário. 

Hexsel (2002) defende também que o software livre também apresenta desvantagens,  

conforme descritas a seguir: 

• Instalação e configuração difíceis: o fato dos primeiros usuários de 

software livre serem os próprios programadores ou usuários mais 

avançados faz com que os critérios de facilidade de instalação e 

configuração sejam por eles definidos, tornando mais difícil a 

instalação para usuários menos experientes (HEXSEL, 2002). 

• Interface de usuário não padronizada: em conseqüência do 

desenvolvimento descentralizado de aplicativos existe a falta de um 

estilo bem definido e uniforme para formatação da interface de 

usuário. Projetos como o KDE ou o GNOME são iniciativas para 

combater esta fraqueza. (HEXSEL, 2002).  

• Mão de obra escassa: existem indicações de que o número de 

pessoas qualificadas é pequeno frente à demanda tanto para 

desenvolvimento quanto para a administração de sistemas. As 

ferramentas para desenvolvimento de sistemas distribuído como 

software livre, ainda que de grande qualidade, são menos amigáveis 

e exige uma maior sofisticação por parte do desenvolvedor, o que 

ajuda a aumentar o déficit de pessoal. 
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Hexsel (2002) aponta ainda algumas características chamando-as de desvantagens 

imaginárias. A descrição de desvantagem imaginária se dá em função destas 

características serem atribuídas por algumas como desvantagens do software livre, 

mas segundo o autor, elas não são de fato desvantagens. A seguir são apresentadas 

estas características: 

• Ausência de proprietário e/ou responsável legal: segundo Hexsel 

(2002), mesmo os aplicativos com fins comerciais utilizam licenças 

com cláusulas onde o proprietário se exime de qualquer 

responsabilidade por danos ou prejuízos mesmo que estes tenham 

sido causados com a utilização correta do software e em acordo com 

a documentação fornecida. Como exemplo o autor apresenta a 

licença do Windows 98 e explica que este tipo de prática comercial 

é possível porque os produtos de software é legalmente similar a 

trabalhos artísticos. Dessa forma não seria desvantagem a 

características das licenças de software livre que se isentam das 

garantias. 

• Inexistência de suporte por meio do modelo tradicional: o autor 

considera como modelo de suporte tradicional aquele oferecido em 

regime de 24 horas durante os sete dias da semana. Hexsel (2002) 

relata a existência deste tipo de suporte também por empresas 

prestadoras de serviços especializadas em software livre, 

principalmente no sistema operacional Linux O suporte pode 

também ser conseguido por meio da Internet e de ferramentas de 

comunicação como e-mail e listas de discussão. No modelo de 

desenvolvimento comercial, onde uma empresa é responsável pela 

evolução do Software livre, é comum encontrar também este 

suporte. 

• Instabilidade: segundo o autor existe uma “falsa crença” de que o 

software livre não pode ter qualidade. Isto estaria vinculado à falta 

de informação, pois de acordo com Hexsel (2002) boa parte da 

infra-estrutura da Internet está baseada em software livre. A própria 

Internet só se tornou viável porque seu principal protocolo de 
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comunicação o TCP/IP foi disponibilizado como software livre pelo 

Computer Science Research Group da Universidade de Berkeley. 

• Poucos aplicativos comerciais: de acordo Hexsel (2002) já existe 

um número considerável de sistemas comerciais disponíveis como 

software livre e de aplicativos proprietários que foram adaptados 

para funcionar sobre o sistema operacional Linux, como por 

exemplo: StarOffice, Lótus, Corel Word Perfect,e OpenOffice, 

banco de dados Oracle e aplicativos empresariais da IBM e SAP.  

Quadro 2.5 – Vantagens, desvantagens e desvantagens hipotéticas do software livre 
Vantagens Desvantagens Desvantagens hipotéticas
Baixo Custo Econômico Instalação e configuração difíceis Ausência de proprietário ou responsável legal
Baixo Custo Social Interface não padronizada Inexistência de suporte por meio do modelo tradicional
Independência de tecnologia proprietária Mão de obra escassa Instabilidade
Independência de fornecedor único Poucos aplicativos comerciais
Robustez
Garantia contra descontinuidade
Personalização
Não obsolescência do hardware  

No quadro 2.5 podemos verificar um comparativo das vantagens, desvantagens e 

desvantagens hipotéticas do software livre. 

2.4. Considerações sobre o capítulo 
O objetivo do capítulo fundamentação teórica foi apresentar um referencial 

teórico para compreensão de temas relevantes para o entendimento desta pesquisa. 

Inicialmente buscou-se a definição de sistemas ERP. Em seguida, o modelo de 

sistema desenvolvido na forma de software livre foi apresentado. Posteriormente o 

estudo do ciclo de vida de sistemas também foi pesquisado, uma vez que o objetivo 

principal deste projeto é “Avaliar um ERP livre nos estágios da adoção, seleção e 

implementação de um ERP Livre”. Embasado nos levantamentos deste capítulo o 

autor apresenta um modelo de ciclo de vida de sistema ERP livre no capítulo 4 deste 

trabalho. No próximo capítulo apresenta-se a metodologia de pesquisa utilizada para 

alcançar os objetivos propostos neste trabalho. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Neste capítulo busca-se apresentar a metodologia e os métodos utilizados 

na busca das respostas ao problema deste trabalho e alcance dos objetivos propostos. 

Para isso apresenta-se o tipo e metodologia da pesquisa, explica-se o método de 

pesquisa-ação, o delineamento da pesquisa é traçado e finalmente as limitações e 

considerações do capítulo são apresentadas. 

3.1. Tipo e metodologia da pesquisa 
Devido aos problemas e objetivos gerais e específicos da pesquisa “adoção, 

seleção e implementação de ERP Livre”, métodos qualitativos inicialmente mostram-

se mais aderentes à busca da resolução do problema desta pesquisa, uma vez que, 

segundo Bryman (1989) a pesquisa qualitativa tem as seguintes características: 

• O pesquisador observa os fatos sob a ótica de alguém interno à 

organização; 

• A pesquisa busca uma profunda compreensão do contexto da 

situação; 

• A pesquisa enfatiza o processo dos acontecimentos, isto é, a 

seqüência dos fatos ao longo do tempo; 

• O enfoque da pesquisa é mais desestruturado, não há hipóteses 

fortes no início da pesquisa. Isso confere à pesquisa bastante 

flexibilidade; 

• A pesquisa emprega mais de uma fonte de dados; 

Serapioni (2000) acrescenta mais uma característica importante: 

• A pesquisa tende a ser holística e pouco generalizável devido às 

peculiaridades do contexto. 

Dentro do universo qualitativo, necessita-se a definição do método a ser 

utilizado. Para Nakano e Fleury (1996) os três principais métodos qualitativos são: a 

pesquisa-ação, a pesquisa participante e o estudo de caso. Inicialmente o método 

então que pareceu ao autor mais adequado as respostas da pesquisa foram o estudo 

de casos múltiplos, uma vez que são apresentados como características deste método, 

segundo Gil (2002): 
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• Um estudo profundo e intensivo de poucos objetos para que se 

possa obter um amplo e detalhado conhecimento; 

• Utilizado na investigação de fenômenos de diversas áreas do 

conhecimento; 

• Recomendável na investigação de temas complexos, construção de 

hipóteses e reformulação de problemas. 

Contudo, devido incipiência do tema, aos raros casos reais de aplicação de 

ERP livres no Brasil e a dificuldade de acesso aprofundado para estudo detalhado em 

um destes casos, o método de estudo de caso poderia ter os resultados de sua 

aplicação comprometida. 

3.2. O método de pesquisa-ação 
Paralelamente, em função de seus estudos e artigos, o autor foi convidado 

na universidade a atuar em um projeto de campo para adoção, seleção e 

implementação de um ERP livre em uma organização filantrópica. A pesquisa-ação e 

a pesquisa participativa são muito similares, segundo Durscki (2007). Assim, o autor 

avaliou a aderência do método pesquisa-ação a aplicação deste projeto para busca 

das respostas deste trabalho.  

A pesquisa ação, segundo Paul Coughlan e David Coghlan (2002), pode ser 

definida por quatro características principais: 

• Pesquisa em ação, mais que pesquisa sobre ação - Usa abordagem 

cientifica para estudar a solução de um problema, através de um 

processo de quatro passos cíclicos: Planejar, tomar ação, avaliar a 

ação e refazer o planejamento; 

• Participativa – Membros estudados participam ativamente do 

processo acima; 

• Concorrente com ação – Meta é fazer a ação mais efetiva enquanto 

constrói o conhecimento cientifico; 

• Uma seqüência de eventos e uma abordagem para resolver um 

problema – Como seqüência de eventos entende-se ciclos interativos 

de levantamento de dados, analisando, planejando, tomando ação, 

avaliando a ação, o que leva a mais levantamento de dados. Como 
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abordagem para resolver um problema, envolve cooperação entre os 

pesquisadores e os membros da organização estudada. 

Gummesson (2000) apresenta as 10 principais características de uma 

pesquisa-ação. Apresenta-se a seguir no quadro 3.1 comparação entre as 

características da pesquisa-ação segundo Gummesson (2000) com as características e 

as peculiaridades do projeto de pesquisa planejado para esta dissertação. Pretende-se 

com isso tornar a destacar a aderência deste método de pesquisa com o trabalho 

desenvolvido. 

Quadro 3.1 – Comparações das colocações de Gummesson com a pesquisa 
conduzida 

Fonte: Adaptado de Durscki (2007) 

Características de uma pesquisa-ação: 

Adaptado de Gummesson (2000) 

Contexto institucional quando do início do 

projeto de pesquisa: 

Pesquisadores não são meros 

observadores, eles tomam ação 

O pesquisador, apesar de ser ator externo, 

exercerá a função de consultor de negócio de 

TI na adoção, seleção e implementação do 

projeto de ERP na instituição 

A pesquisa-ação sempre envolve 2 

metas: Resolver um problema e 

contribuir para a ciência 

O foco do projeto da adoção, seleção e 

implementação do ERP livre é resolver 

problemas de gargalos de tecnologia da 

instituição pesquisada, tendo os resultados 

utilizados para pesquisa. 

A pesquisa é interativa, ou seja, requer 

interação entre o pesquisador e os 

membros da organização da pesquisa 

O pesquisador, no papel de consultor, terá 

grande interação junto aos usuários do 

sistema ERP livre usado pela instituição. 

O Alvo da pesquisa-ação é desenvolver 

conhecimento holístico, ou seja, que 

entenda o todo sistemicamente 

Havia a expectativa e plano de o pesquisador 

alternar momentos de pesquisa e 

desenvolvimento do modelo com momentos 

de condução de reuniões e entrevistas dos 

projetos, onde o perfil adotado, 

necessariamente seria diferente. 
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Características de uma pesquisa-ação: 

Adaptado de Gummesson (2000) 

Contexto institucional quando do início do 

projeto de pesquisa: 

A pesquisa-ação trata fundamentalmente 

sobre mudanças, ou seja, é aplicável ao 

entendimento, planejamento e 

implementação de mudanças em firmas 

de negócios e outras organizações 

A implementação do ERP levará a mudanças 

e melhorias de processos na organização. 

Requer um conhecimento da estrutura 

ética, valores e normas que são usados 

em um contexto particular 

No papel de consultor externo, o pesquisador 

teve que participar de diversas reuniões e 

estudar a cultura, ética e objetivos da 

organização.  

Pesquisa-ação inclui todos os tipos de 

levantamentos de dados, podendo usar 

até mesmo métodos quantitativos ou 

qualitativos, como surveys e entrevistas 

Levantamentos qualitativos como anotações 

de trabalho, e-mail, atas de reuniões serão os 

mais utilizados, mas métodos quantitativos 

também serão utilizados, principalmente na 

seleção de ERP livre, onde o acesso a base 

de dadas secundárias serão fundamentais. 

Pesquisa-ação exige um pré-

conhecimento do ambiente corporativo, 

das condições de negócios 

Antes de iniciar o projeto de pesquisa 

levantaram-se os detalhes do ambiente e dos 

processos de negócio no qual o modelo seria 

utilizado 

Pesquisa-ação deve ser conduzida em 

tempo real, apesar de uma pesquisa 

retrospectiva ser aceita 

Durante a elaboração do modelo e condução 

da pesquisa haveria o cuidado de capturar os 

dados e eventos relevantes para a redação da 

dissertação. Além disso, uma primeira 

bateria de projetos seria conduzida para 

garantir a aplicabilidade do modelo. 

O paradigma da pesquisa-ação requer seu 

próprio critério de qualidade 

A avaliação dos resultados perseguidos pela 

pesquisa envolve tanto o sucesso da 

aplicação do modelo como a aprendizagem 

que a pesquisa proporciona ao autor e à 

instituição. 
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Das características da pesquisa-ação levantada por Gummesson (2000), 

uma em especifico chama atenção quanto à aderência no aspecto metodológico em 

relação aos problemas da pesquisa: 

• Pesquisa-ação inclui todos os tipos de levantamentos de dados, 

podendo usar até mesmo métodos quantitativos ou qualitativos, 

como surveys e entrevistas 

Isto em função do método enquadrar-se no universo qualitativo, mas 

permitir o uso também de pesquisas quantitativas, o que pode ser especialmente 

necessário sobre a questão da seleção do ERP livre, que exigirá busca em base de 

dados secundária típicas das características quantitativas. 

Altrichter et al (2002) defende 9 características de uma pesquisa-ação. 

Apresenta-se a seguir um quadro comparativo entre as características da pesquisa-

ação segundo Altrichter et al (2002) e o contexto institucional deste projeto de 

pesquisa com a finalidade de fundamentar a aderência da utilização deste método 

neste trabalho: 

Quadro 3.2 – O paralelo entre a pesquisa realizada e características da pesquisa-ação 

Fonte: Adaptado de Durscki (2007) 

Características de uma pesquisa-ação: 

Adaptado de Altrichter et. al. 

(2002) 

Contexto institucional quando do início do 

projeto de pesquisa 

Pessoas refletindo e melhorando seu trabalho 

em um contexto específico: 

Forte inter-relação entre reflexões e 

ações dos envolvidos: 

Pretendia-se desenvolver uma pesquisa e 

concomitantemente um projeto de adoção, 

seleção e implementação de um ERP livre. 

Os envolvidos (pesquisador e membros da 

instituição) interagiriam para definir e 

melhorar o processo de trabalho. 

Permissão para que as experiências das 

pessoas envolvidas tornem-se públicas 

dentro e fora do grupo: 

Investigou-se a possibilidade de divulgar as 

informações antes do inicio do projeto. A 

instituição aprovou a documentação de todo 

autorizando a divulgação da mesma. 
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Características de uma pesquisa-ação: 

Adaptado de Altrichter et. al. 

(2002) 

Contexto institucional quando do início do 

projeto de pesquisa 

Coleta de dados acerca das questões dos 

participantes, com ou sem a ajuda de 

Terceiros 

Havia a perspectiva e incentivo de esclarecer 

toda e qualquer duvida através de anotações, 

entrevistas, e-mails, reuniões, investigação 

de documentos, entre outras formas de 

levantamento de dados. 

Processo decisório participativo: Os levantamentos e sugestões poderiam 

partir tanto do pesquisador (que também 

estava no papel de consultor externo da 

universidade) como dos outros profissionais 

envolvidos na pesquisa. As decisões seriam 

tomadas sempre mediante reunião e 

consenso. 

Divisão de poder, suspensão relativa de 

hierarquia / democracia: 

O pesquisador externo a entidade pesquisada 

teria autonomia para trazer idéias e sugestões 

para que estas fossem avaliadas por todos os 

envolvidos, independente da hierarquia. Não 

havia a ilusão de uma completa democracia, 

pois o peso das opiniões hierarquicamente 

superiores são normalmente mais relevantes, 

no entanto a cultura da instituição, dentro e 

fora deste projeto, é extremamente favorável 

a discussão aberta e em par de igualdade, 

independente da posição. 

Membros do grupo colaborando uns com os 

outros e em uma “comunidade crítica”: 

Havia clara disposição do grupo de ajudar e 

colaborar como pesquisador ao longo de todo 

o processo. 

Prática autônoma da auto-reflexão, auto-

avaliação e auto-gestão: 

Apesar de haver esta intenção, esta era uma 

característica difícil de ser avaliada antes da 

condução da pesquisa. 
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Características de uma pesquisa-ação: 

Adaptado de Altrichter et. al. 

(2002) 

Contexto institucional quando do início do 

projeto de pesquisa 

Aprendizado incremental através da ação e 

erro, numa espiral auto-reflexiva de 

planejamento, ação, observação, reflexão e 

re-planejamento: 

Essa característica é uma premissa dual, que 

ao mesmo tempo em que era prevista, serviu 

de direcionamento na condução da pesquisa. 

 

Paul Coughlan e David Coghlan (2002) apresentam, em geral, em quais questões de 

pesquisa o uso da pesquisa-ação é mais apropriado: 

• Em questões relacionadas a descrever uma inflexível série de ações 

sobre o tempo de um determinado grupo comunidade ou 

organização; 

• Em questões onde o conhecimento de como e porque a ação de um 

membro de um grupo pode mudar ou melhorar o trabalho em alguns 

aspectos de um sistema; 

• Entendimento de um processo de mudança ou melhoria em ordem 

para aprender sobre este processo. 

Assim, as questões desta pesquisa, que busca avaliar os aspectos de porque 

adotar e como selecionar e implementar um ERP livre são mais aderentes ao uso da 

pesquisa-ação e este será o método utilizado no decorrer desta pesquisa. 

3.3. Delineamento Pesquisa: Uma proposta de planejamento para pesquisa-
ação 

Segundo Yin (2002), qualquer tipo de pesquisa empírica deve ter um 

delineamento de pesquisa que é a seqüência lógica que conecta as questões propostas 

pela pesquisa aos dados coletados e a conclusão do trabalho. 

Thiollent (1997) e Durscki (2007) sugerem que uma pesquisa-ação siga, no 

mínimo, quatro grandes fases: 

• A fase exploratória – onde o pesquisador, ou os pesquisadores 

investigam a situação atual, detectam os principais problemas, atores e 

possíveis ações de melhoria; 
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• A fase de pesquisa aprofundada – na qual a situação é investigada com 

mais detalhes através dos instrumentos de coletas de dados e de 

referências documentais e de experiências Similares; 

• A fase de ação – que apresenta os resultados das pesquisas define os 

objetivos alcançáveis e implementa as ações e/ou plano de ações 

apropriado; 

• A fase de avaliação – que tem por objetivo observar, redirecionar o que 

realmente acontece e resgatar o conhecimento produzido no decorrer do 

processo. 

Thiollent (1997) ressalta que essa divisão tem um propósito didático para 

facilitar a compreensão das principais atividades envolvidas neste tipo e pesquisa. Na 

prática, as fases se alternam e muitas vezes são concorrentes e recorrentes, especialmente 

as três últimas. 

Coughlan & Coghlan (2002) apresentam uma sugestão semelhante 

afirmando que uma pesquisa-ação deve seguir quatro passos básicos: 

• Planejar a pesquisa-ação; 

• Executar a ação planejada; 

• Avaliar a ação realizada; 

• Aperfeiçoar. 

Esses passos, segundo o autor, devem ocorrer de maneira cíclica e 

repetirem-se quantas vezes forem necessários, dependendo da natureza da pesquisa. 

Assim, propõe-se neste trabalho um planejamento para a pesquisa-ação 

composto por 5 etapas e 2 características a serem definidas, conforme interpretação 

gráfica apresentada na figura 3.1 a seguir: 
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Figura 3.1 – Proposta de um planejamento para a pesquisa-ação 

Fonte: Adaptado de Coughlan & Coghlan (2002), Yin (2002), Durscki (2007); 

3.3.1. Etapas de um planejamento para a pesquisa-ação 

O planejamento da pesquisa-ação proposto na figura 3.1 é formado de 5 

etapas: 

• Introdução: Antes do inicio do planejamento da pesquisa-ação deve-

se estar definido claramente os problemas e objetivos da pesquisa.  

• Fundamentação Teórica: Após a introdução completa e antes do 

início do planejamento da pesquisa-ação, uma revisão da literatura 

deve ser realizada para conceituar a metodologia e o método de 

aplicação da pesquisa-ação, justificando a aderência da solução do 

problema pesquisado a este método. Os principais conceitos que 

envolvem o tema pesquisado também devem ser estudados. 

• Elaboração do modelo inicial: Com a revisão de literatura realizada, 

um modelo inicial deve escolhido ou criado antes da aplicação da 

pesquisa-ação. O objetivo desta etapa é simplesmente de criar um 

modelo de referência que será aplicado na execução da pesquisa, 

avaliado seus resultados e refinado ao longo da pesquisa-ação. 

• Ciclos de trabalho da pesquisa-ação: O objetivo principal desta 

etapa é definir os ciclos de trabalho da pesquisa ação, as questões e 

proposições de cada ciclo conforme a seguir: 



 

 

66 

� n Ciclos: Inicialmente deve-se planejar a quantidade de ciclos 

de aprendizado para responder as questões da pesquisa. O 

autor recomenda um ciclo de aprendizado por estágio, etapa 

ou fase do modelo inicial utilizado a fim de responder as 

resposta da pesquisa e refinar o modelo inicial.  

o Questão ciclo n: Após os ciclos determinados, o 

próximo passo é colocar as questões da pesquisa para 

cada ciclo, que devem guiar todo o processo de 

aprendizagem para refinar o modelo inicial.  

o Preposições ciclo n: Com as questões dos ciclos 

colocadas, o próximo passo é definir as proposições de 

cada ciclo Segundo Yin (2002), a definição de 

proposições dirige a atenção da pesquisa para 

determinados aspectos que devem ser determinados 

dentro do escopo do estudo. Proposições podem ser 

entendidas com afirmações que estabelecem, de certa 

maneira, relações teóricas entre os fatores que estão 

sendo estudado, recomendado mesmo em pesquisas 

exploratórias, onde as proposições podem apresentar-

se falsas no final do estudo.  

o Procedimentos do roteiro da pesquisa e da coleta de 

dados Ciclo n: O passo final desta etapa é a definição 

no trabalho dos procedimentos do roteiro da pesquisa e 

da coleta de dados para cada ciclo de aprendizagem. 

Yin (2002) levanta 6 fontes de evidência que podem 

ser utilizados em pesquisas exploratórias: 

documentação, registro de arquivos, entrevistas, 

observação direta, observação participante e artefatos 

físicos. Berto e Nakano (1999) apresentam aos 

principais instrumentos de coleta de dados conforme o 

método de pesquisa realizado. Verificamos no quadro 

3.3 que no caso da pesquisa-ação a observação / 
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participação direta é o principal instrumento 

apresentado. 

• Elaboração do modelo final: O objetivo desta etapa é 

simplesmente apresentar o modelo de referência final após 

refinamentos no modelo inicial resultantes da aplicação dos ciclos 

de aprendizagem ao longo da pesquisa-ação. 

 Quadro 3.3 – Adaptação do método de pesquisa ao instrumento de coleta de dados 

Fonte: Adaptado de Berto e Nakano (1998) 

 

3.3.2. Características de um planejamento para a pesquisa-ação 

Apresenta-se a seguir a descrição das 2 características de um planejamento da 

pesquisa-ação, conforme se verifica na figura 3.1: 

• Descrever atores da pesquisa-ação: Thiollent (1997) destaca que é 

importante já no início da pesquisa (fase exploratória) identificar os 

principais atores envolvidos na pesquisa. Esta característica do 

planejamento propõe-se exatamente isto.  

• Análise dos resultados: Descrição da lógica ligando os dados 

obtidos com as proposições: Esta característica do planejamento é 

onde se expõe a lógica utilizada ligando os dados obtidos com as 

proposições, utilizado, segundo Yin (2002), em estudos de caso 

múltiplos, através de quadros ou tabelas comparativas. Pode-se 

utilizar em caso de aplicação da pesquisa-ação em mais de uma 

empresa. No caso de pesquisa-ação em uma empresa, Thiollent 

(1997) cita como principal ligação dos dados com as proposições as 

observações e considerações do autor-pesquisador. 
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3.4. Aplicação da proposta de planejamento da pesquisa-ação para esta 
pesquisa 

Aplica-se o planejamento da pesquisa-ação descrito anteriormente a esta 

pesquisa, com as seguintes definições de etapas: 

• Introdução: Definiu-se no capítulo 1 deste trabalho, onde o principal 

problema é descrito como: Como adotar e selecionar um ERP livre? 

Como implementar um ERP livre? O objetivo geral deste trabalho é 

compreender e avaliar o processo de adoção, seleção e 

implementação de ERP livre; 

• Fundamentação Teórica: Realizou-se para este trabalho um 

detalhado estudo sobre metodologia e sobre o método de pesquisa-

ação, justificando-se a aderência da solução do problema pesquisado 

a este método apresentado no capítulo 3. Os principais conceitos que 

envolvem o tema são ciclo de vida de sistemas ERP, software livre e 

sistemas ERP apresentados no capítulo 2 de fundamentação teórica 

deste trabalho; 

• Elaboração do modelo inicial: Neste trabalho, o modelo inicial 

proposto pelo autor trata de ciclo de vida de um ERP livre, com foco 

nos estágios de adoção, seleção e implementação. O modelo inicial 

será apresentado na seqüência deste trabalho no capítulo 4.  

• Ciclos da pesquisa-ação: Foram definidos 2 ciclos para este estudo: 

o 1º ciclo refere-se aos estágios de adoção e seleção de um ERP livre; 

o 2º ciclo refere-se à implementação de um ERP livre. Estes ciclos 

foram definidos em concordância com o modelo inicial apresentado 

no capítulo 4.  

� Questões 1º ciclo: A fim de dirigir a realização do 1º ciclo de 

aprendizado deste trabalho, as seguintes questões relativas ao 

estágio de adoção e seleção do ERP, elaboradas com base no 

objetivo da pesquisa 

o Porque adotar um ERP livre?  

o Como foi o processo de adoção e seleção do ERP 

Livre? 
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� Proposições 1º ciclo: Em consonância com as questões do 1º 

ciclo, colocam-se as seguintes proposições relativas à adoção e 

seleção do ERP: 

o As necessidades e fatores de decisão que levam a 

adoção de um ERP independem se o mesmo é 

proprietário ou desenvolvido sob o modelo do software 

livre;  

o O custo de aquisição inicial pode ser um fator de 

decisão para adoção de um ERP livre; 

o Os processos de seleção de um ERP livre seguem os 

mesmos métodos e procedimentos de um ERP 

proprietário; 

� Procedimentos de roteiro de pesquisa e coleta de dados do 1º 

ciclo: Utiliza-se neste ciclo primariamente anotações de 

observação e participação direta do pesquisador no processo 

de adoção e seleção do ERP. Quando as observações não 

forem consideradas suficientes, entrevistas não estruturadas 

deverão ser realizadas com os principais participantes dos 

respectivos processos e um questionário utilizado para coleta 

de dados, com perguntas abertas constando as anotações e 

respostas do pesquisador. Apresentam-se os roteiros para a 

pesquisa no ANEXO III.  

o Quais os objetivos estratégicos, visões, metas e 

objetivos da instituição? 

o Quais os fatores críticos de sucesso para a instituição? 

o Qual a visão de importância estratégica da TI para os 

objetivos da corporação. 

o  Que sistemas de gestão são desejados para atender as 

estratégias da corporação? 

o Porque a empresa optou por um sistema ERP? Quais os 

benefícios buscados com o ERP? 
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o Porque um ERP desenvolvido na forma de software 

livre? 

o Quais seriam possíveis alternativas ao uso de um ERP, 

e porque foram preteridas?   

o Quais as principais características dos sistemas 

anteriores? 

o Quais os benefícios buscados pela empresa ao utilizar 

o sistema ERP? Eles foram formalmente definidos no 

inicio do projeto 

o Como foi o processo de tomada de decisão e de 

escolha do ERP? Quais foram às etapas? Quem foi 

envolvido?  

o Quais foram os fatores considerados para comparação 

das alternativas de seleção de ERP? 

o A empresa tem alguma característica particular que 

poderia representar uma dificuldade na utilização do 

ERP? 

� Questões 2º ciclo: A fim de dirigir a realização do 2º ciclo de 

aprendizado deste trabalho, as seguintes questões relativas a 

implementação do ERP, elaboradas com base no objetivo da 

pesquisa 

o Como foi o processo de implementação do ERP Livre? 

o Houve dificuldades do uso de um modelo de 

implementação de um ERP proprietário para o ERP 

livre? 

o O mesmo é aderente ao ERP livre? 

� Proposições 2º ciclo: Em consonância com as questões do 2º 

ciclo, colocam-se as seguintes proposições relativas à adoção e 

seleção do ERP: 

o Um ERP livre pode se implementar com o mesmo 

método, dificuldades e procedimentos de um ERP 

proprietário; 
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� Procedimentos de roteiro de pesquisa e coleta de dados do 2º 

ciclo: Utiliza-se neste ciclo primariamente anotações de 

observação e participação direta do pesquisador no processo 

de implementação do ERP. Quando as observações não forem 

consideradas suficientes, entrevistas não estruturadas deverão 

ser realizadas com os principais participantes dos respectivos 

processos e um questionário utilizado para coleta de dados, 

com perguntas abertas constando as anotações e respostas do 

pesquisador. Apresentam-se os roteiros para a pesquisa no 

ANEXO III.  

o Como foi conduzida a implementação do ERP? Quem 

definiu a metodologia? Qual era esta metodologia? 

o Como foi estruturada a equipe de projeto? 

o Que problemas ocorreram durante a implementação? 

Como foram resolvidos? 

o Quando surgia uma discrepância entre o sistema e os 

processos do departamento como era resolvida? Se a 

alternativa fosse mudar o processo, como isto era 

conduzido? 

o Quais foram os aspectos considerados críticos durante 

a fase de implementação? 

o Como foi o início da operação? Houve “paralelo” com 

o sistema antigo e com as planilhas Excel? 

• Elaboração do modelo final: O modelo final após o refinamento 

resultante da aplicação dos ciclos da pesquisa-ação encontra-se no 

capítulo 6 deste trabalho. Neste trabalho, o modelo final trata de 

ciclo de vida de um ERP livre, com foco nos estágios de adoção, 

seleção e implementação. 

 

Apresenta-se a seguir a descrição das 2 características do modelo de 

planejamento da pesquisa-ação, conforme se verifica na figura 3.1: 
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• Descrever atores da pesquisa-ação: No caso especifico do projeto 

desta pesquisa os atores são: 

o Autor/Pesquisador: Atuou como líder da pesquisa e redator 

deste trabalho. No projeto atuou como gerente de projetos e 

consultor funcional nos processos de adoção, seleção e 

implementação do ERP. Participação ativa nas avaliações 

resultantes da aplicação de todos os ciclos da pesquisa-ação 

deste trabalho. 

o CEO – Presidente e fundador da organização, responsável por 

aprovar qualquer investimento financeiro no projeto; 

Responsável pelas questões estratégicas e plano diretor da 

instituição. Nesta pesquisa terá forte atuação e poder de 

decisão nos processos de adoção e seleção do ERP, com 

menor participação no processo de implementação.  

o Analista de Negócios: Gerente da instituição responsável pela 

operação da empresa. Responsável por definir os processos da 

empresa e a análise da aderência ao sistema ERP. Nesta 

pesquisa terá forte atuação e influência nos processos 

operacionais voltados a implementação do sistema. 

o Analistas Técnicos – 2 desenvolvedores contratados pela 

instituição junto a uma empresa de consultoria responsável 

pela customização do sistema, sem influência direta nos 

processos de adoção, seleção e implementação do ERP. 

• Análise dos resultados: Descrição da lógica ligando os dados 

obtidos com as proposições: Neste trabalho a análise dos resultados 

será realizada através de conclusões resultantes da observação do 

autor-pesquisador apresentadas no capítulo 7 deste trabalho. 

3.5. Limitações da pesquisa 
A pesquisa tem como objetivo compreender e avaliar um processo de adoção, 

seleção e implementação de um ERP livre, aperfeiçoar um modelo de ciclo de vida e 

apresentar características distintas nestes processos pelo fato do ERP ser livre.  
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Uma limitação desta pesquisa é que a trabalho de campo realizado abrange só 

uma organização brasileira de pequeno porte e atuante no terceiro setor (ONG).  

Generalizações do modelo resultante podem ser questionadas. 

Outra importante limitação deste trabalho é que, pelo fato da organização 

estudada atuar no terceiro setor, os módulos fiscais e contábeis não foram 

implementados. Assim, durante o processo de adoção e seleção, a existência da 

localização brasileira do software não foi critério de eliminação.  

Na seleção de um ERP inúmeros fatores têm que ser observados além das 

funcionalidades presentes no software, como características técnicas, de usabilidade, 

de evolução, entre outros. Este estudo limita-se a análise funcional de um ERP 

prestando-se somente como suporte a fase de adoção, seleção e implementação.  

Outra limitação encontra-se no fato que as etapas de utilização, 

estabilização, manutenção e suporte do trabalho de campo não foram atingidos pelo 

trabalho de campo até o fim desta dissertação, pois o projeto encontra-se em pleno 

desenvolvimento. Assim, o modelo inicial refinado não atingiu estes estágios. 

O fato de também somente um sistema ERP livre ter sido selecionado e 

implementado, justificado pela complexidade da implantação destes sistemas, é uma 

limitação a um modelo que pretende abranger todos os ERP livres e proprietários. 

O licenciamento dos softwares-livres e de código aberto é tema de alta 

complexidade jurídica, principalmente frente à imaturidade do sistema jurídico 

brasileiro, também foi superficialmente tratado nesta pesquisa. 

3.6. Considerações sobre o capítulo 
O objetivo do capítulo Metodologia da Pesquisa foi fundamentar e 

apresentar o método mais aderente para buscar as respostas aos problemas desta 

pesquisa. Inicialmente definiu-se o tipo e metodologia desta pesquisa, 

posteriormente foi detalhado o método de pesquisa-ação, onde se fundamenta a 

aderência do mesmo aos problemas da pesquisa. Em seguida, o delineamento da 

pesquisa, onde um planejamento de uma pesquisa-ação é proposto. Posteriormente 

aplica-se este planejamento neste trabalho. Finalmente apresentaram-se as limitações 

do trabalho e as considerações do capítulo. 

 No próximo capítulo apresenta-se o modelo inicial da pesquisa. 
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4. O MODELO INICIAL 

Esse capítulo apresenta o modelo inicial de ciclo de vida de ERP 

desenvolvido com base no levantamento bibliográfico realizado. Esse modelo é uma 

referência para iniciar a pesquisa-ação. O principal objetivo de desenvolver um 

modelo inicial é de que o autor disponha de uma proposta de ciclo de vida antes de 

iniciar a condução da pesquisa-ação em campo com foco na adoção, seleção e 

implementação de um ERP Livre ou Proprietário. 

4.1. O modelo inicial 
Considerando que a proposta do avaliar aspectos da adoção, seleção e 

implementação de ERP Livre desenvolveu-se um modelo inicial de ciclo de vida 

para que o mesmo fosse refinado ao longo do processo de pesquisa de forma iterativa 

como característica inerente do método aplicado.  

Algumas dezenas de modelos de ciclo de vida podem ser encontradas na 

literatura, algumas dela inclusive refinadas e submetidas a trabalhos de campo, como 

as propostas de Souza e Zwicker (2001) e de Silva, Costa e Pessôa (2005). Entretanto 

nenhum modelo de ciclo de vida encontrado na literatura considerou alguma 

particularidade frente à utilização de sistemas ERP desenvolvidos na forma de 

software livre.  

Assim, a concepção do modelo inicial proposto neste trabalho tem como base 

os modelos citados no capítulo 2 e foi desenvolvido pelo autor considerando não 

haver distinções entre o modelo de um ERP proprietário ou livre, e será refinado 

através do planejamento da pesquisa-ação apresentado no capítulo anterior.  Este 

modelo é composto por etapas e atividades. Podemos ver as e etapas consideradas no 

modelo conforme figura 4.1. 

• Decisão de Adoção e Seleção: Etapa inicial onde se decide por implementar 

um sistema ERP e realiza-se a seleção da consultoria de implantação e 

fornecedor do software; 

• Implementação: Etapa onde se entende o processo e as funcionalidades do 

software de cada módulo a ser implementado, identificar as discrepâncias e 

decidir mudanças em procedimentos, parametrizações do sistema, cadastros e 

migrações de dados e customizações para atendimento do processo. Como 

saída deste estágio temos os usuários treinados, os dados migrados e 
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cadastrados e os módulos adaptados e customizados, iniciando o uso do 

sistema por parte dos usuários, indo para o estágio da estabilização; 

• Estabilização/Utilização/Manutenção/Suporte: Etapa final. Uma vez o 

módulo adaptado e os usuários treinados iniciam-se o estágio de estabilização 

do sistema no decorrer de seu uso inicial, onde correções de parametrizações, 

cadastros e migrações de dados, mudanças de processos podem ser 

necessárias; passa também pelo suporte e evoluções adaptativas e corretivas 

que podem levar a novas adaptações do software, realimentando a volta para 

o estágio anterior. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1 – Etapas do modelo inicial de ciclo de vida de um ERP livre e proprietário 

Fonte: Adaptado de Souza e Zwicker (2001) e Silva, Costa e Pessôa (2005); 
 

As atividades inerentes as etapa de adoção, seleção e implementação do modelo 

proposto pelo autor são detalhadas nos tópicos a seguir. 

4.1.1. As atividades da etapa de adoção e seleção de um ERP 

O modelo proposto pelo autor propõe uma série de atividades para executar 

a etapa de adoção e seleção do ciclo de vida de um sistema ERP. Um detalhamento 

destas atividades é mostrado na figura 4.2, onde se apresenta as tarefas a ser 

executadas para a conclusão da seleção de um ERP, sem distinção se o mesmo é 

proprietário ou livre. As macro-atividades podem ser divididas em: 

• Estudo estratégico e de viabilidade: Estudo estratégico e 

operacional que suportam a adoção de um sistema ERP 

• Procedimentos Iniciais: Preparação de procedimentos para 

elaboração de um grupo de responsabilidade com igual peso e 

Decisão Adoção Seleção Implementação
Utilização /
Estabilização

Manutenção /
Suporte

Novas Necessidades
Re-parametrização

Evolução

Módulos Parametrizados
Customizações

Correção

Fases n

ERP Selecionado
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direito a voto, levantamento das atividades e processos atuais da 

empresa e determinação de indicadores da gestão empresarial; 

• Seleção Prévia de Fornecedores: Elaboração de determinação das 

premissas básicas para os fornecedores fazerem parte dos processos 

(procedência, experiência, qualidade, localização, etc.), 

determinação dos critérios e de um sistema de peso de pontuação 

para seleção e contato prévio com os fornecedores. 

• Avaliação dos Sistemas ERP: Realizar analise do material de 

divulgação, análise das funcionalidades do software através de 

apresentação do fornecedor, a avaliação técnica do produto e um 

levantamento junto aos clientes usuários do produto. 

• Refinamento Seleção: Escolha de algumas situações para serem 

simuladas no software e avaliação das propostas comerciais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2 – Atividades da etapa de adoção e seleção de um ERP 

Fonte: Adaptado de Spinola et al (2004) e Tonini (2003); 

A seguir veremos as atividades da etapa de implementação de um ERP. 

Estudo estratégico e de viabilidade

Procedimentos Iniciais
•Elaboração de um grupo de responsabilidade

•Levantamento da sistemática da empresa, envolvendo seus processos, atividades e eventos

•Determinação de indicadores da gestão empresarial

Refinamento Seleção
•Análise dos elementos básicos da 

proposta comercial
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4.1.2. As atividades da etapa de implementação de um ERP 

O modelo proposto pelo autor propõe uma série de atividades para executar 

a etapa de implementação do ciclo de vida de um sistema ERP. Um detalhamento 

destas atividades é mostrado na figura 4.3, onde se apresenta as tarefas a ser 

executadas para a conclusão da implementação de um ERP, sem distinção se o 

mesmo é proprietário ou livre. As macro-atividades podem ser divididas em: 

• Estudo detalhado: Levantamento com finalidade de determinar 

necessidades de interfaces para integração com legados, migração e 

carga de dados e a lista de customizações e adaptações para o 

software atender as necessidades. 

• Implementação: Realização das parametrizações necessárias e o 

desenvolvimento das customizações levantadas; 

• Capacitação: Treinamento dos usuários para uso do sistema; 

• Estudo e adequação de tecnologia: Realizado simultaneamente 

com todas as tarefas anteriores, resulta nas recomendações 

tecnológicas para o software, instalação e manutenção dos 

ambientes do software além da elaboração de protótipos para validar 

soluções das atividades anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 – Atividades da etapa de implementação de um ERP 

Fonte: Adaptado de Souza e Zwicker (2001) e de Silva, Costa e Pessôa (2005) 

A seguir veremos as atividades da etapa de utilização, estabilização, manutenção e 

suporte de um ERP. 
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4.1.3. As atividades da fase de utilização, estabilização, manutenção e suporte 

de um ERP 

O modelo proposto pelo autor propõe uma série de atividades para executar 

a etapa de utilização e suporte do ciclo de vida de um sistema ERP. Um 

detalhamento destas atividades é mostrado na figura 4.4, onde se apresenta as tarefas 

a ser executadas para a conclusão do ciclo de vida de um ERP, sem distinção se o 

mesmo é proprietário ou livre. As macro-atividades podem ser divididas em: 

• Utilização / Estabilização: Documentação do ambiente de 

produção e registros de informações de utilizações. 

• Manutenção / Suporte: Execução de evoluções adaptativas e 

corretivas para melhoras do sistema além de suporte aos usuários. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 – Atividades da etapa de utilização e manutenção de um ERP 

Fonte: Adaptado de Souza e Zwicker (2001) e de Silva, Costa e Pessôa (2005) 

 
Ressalta-se que, apesar do modelo inicial conter as atividades da etapa de utilização / 

estabilização e manutenção / suporte, esta etapa não será refinada no trabalho de 

campo. 

4.2. Considerações sobre o capítulo 
O objetivo deste capítulo foi apresentar proposta do autor de um modelo de 

ciclo de vida de um sistema ERP considerando as etapas de adoção e  seleção, 

implementação e utilização e suporte considerando não haver distinções entre o 

modelo de um ERP proprietário ou livre, que será refinado através da aplicação do 

trabalho de campo. 

No próximo capítulo apresenta-se o trabalho de campo que refinará o 

modelo inicial.  
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5. O TRABALHO DE CAMPO 

Espera-se deste capítulo uma contextualização dos problemas desta 

pesquisa aplicando e refinando o modelo inicial proposto pelo autor através da 

adoção, seleção e implementação de um ERP livre no Portal da Ajuda utilizando o 

método de pesquisa-ação. 

5.1. O Portal da Ajuda 
Este tópico tem por finalidade contextualizar a organização, apresentar o 

histórico de criação do Portal da Ajuda, mostrar os objetivos desta instituição, sua 

área de atuação, que mercado atende e quais os principais produtos. Também é 

objetivo deste tópico apresentar o inicio do relacionamento da USP – Universidade 

de São Paulo com esta instituição. 

5.1.1. Histórico 

O Portal da Ajuda é uma ONG (Organização não Governamental) criada 

em 24 de março de 2003, com o objetivo de identificar instituições, suas 

necessidades e operacionalizar através da Internet a busca de potenciais doadores, 

num raio de 50 km da Praça da Sé, na Capital do Estado de São Paulo, sempre com o 

apoio técnico de assistentes sociais. (PORTAL DA AJUDA, 2008) 

A instituição nasceu com a sensibilização e iniciativa do advogado 

paulistano Antonio Florence, que iniciou suas primeiras atividades filantrópicas na 

década de 70, ainda no colegial, equivalente do atual 2º grau de ensino, através de 

iniciativa de antigos professores da escola onde estudou. Após concluir a faculdade 

no Brasil, o advogado viveu e estudou muitos anos na Alemanha onde vivenciou o 

costume dos alemães de disponibilizar objetos obsoletos, colocando-os nas ruas, 

especialmente na chegada da primavera, para que interessados em utilizá-los os 

levassem embora sem custo. Eram geralmente estudantes, jovens começando a vida 

ou refugiados políticos que os recolhiam. (PORTAL DA AJUDA, 2008) 

Com o retorno ao Brasil na década de 90 para atuar em renomado escritório 

de advocacia, o advogado se viu chocado com a desigualdade social do Brasil, em 

pleno advento do uso da Internet. Motivado pela crescente frustração por não estar 

dando uma contribuição concreta para a diminuição da desigualdade em pleno 

advento do inicio do uso extensivo da Internet onde as pessoas mais e mais 
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compravam bem e serviços pela rede, teve o insight que levou a criação do Portal da 

Ajuda, que nas palavras do próprio advogado foi: 

 

“A criação de um site de apoio à transferência de 

bens de consumo duráveis, ociosos, não 

aproveitados por uns, para aqueles que ainda os 

pudessem utilizar. Foi a conjunção da experiência 

vivida na Alemanha com a da Internet.” 

Em 24 de março de 2003  foi fundado a ONG Portal da Ajuda, que se 

autodenomina como um grupo de amigos conforme descrito a seguir (PORTAL DA 

AJUDA, 2008): 

“A convicção de só fazer o bem une este grupo 

de amigos, que decidiu materializar suas 

intenções, construindo um instrumento facilitador 

de ajuda a entidades e grupos necessitados. Nosso 

grupo é desprovido de qualquer preconceito, não 

deseja apoiar qualquer partido político, não faz 

apologia de credo e visa, única e exclusivamente, 

melhorar o bem estar das pessoas.”. 

5.1.2. Mercado e principais Produtos 

O Portal da Ajuda funciona como um ator intermediário, um “broker, entre 

os doadores e instituições demandantes, sendo responsável pela transferência de bens 

duráveis ociosos de empresas e pessoas para instituições que necessitam destes bens. 

Uma troca onde todos ganham, na definição da ONG. Assim fazem parte do escopo 

de atuação desta organização produtos categorizados como eletrodomésticos, 

brinquedos, móveis, utensílios de decoração, livros, vestuário, informática, material 

esportivo e todo o tipo de bem durável que seja demandado por instituições 

filantrópicas aprovadas pelo cadastro do Portal. 

O raio de ação do Portal da Ajuda é num raio de 50 km da Praça da Sé, na 

Capital do Estado de São Paulo. Até o inicio do ano de 2008 mais de 1 milhão de 

doações já tinham sido contabilizadas pelo Portal da Ajuda. 
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5.1.3. O primeiro contato USP x Portal da Ajuda 

Em agosto do ano de 2006 o autor deste trabalho, com a finalidade de 

concluir os créditos para o programa de Mestrado de Engenharia de Produção da 

Universidade de São Paulo, matriculou-se na disciplina “Laboratório de Sistemas 

Aplicativos”, ministrado pelo professor Dr. Marcus Rodrigues do programa de pós- 

graduação de Transportes da mesma universidade. 

O professor ministra esta disciplina com o método conhecido como 

“resolução de problemas”, onde um problema é apresentado aos alunos que devem 

encontrar as maneiras de resolvê-lo no decorrer da disciplina. 

O problema apresentado pelo professor Marcus Rodrigues aos alunos foi 

atender as necessidades de informática do Portal da Ajuda, uma ONG localizada na 

zona sul da cidade de São Paulo. 

5.2. Aplicação do modelo inicial na fase adoção e seleção – 1º Ciclo da PA 
A finalidade deste tópico é contextualizar as atividades realizadas no 

projeto do Portal da Ajuda dentro do modelo inicial proposto pelo autor na figura 

4.1, especificamente com o processo de adoção e seleção detalhado na figura 4.2. 

Para isto, o autor se apóia em anotações realizadas durante a adoção e seleção de um 

ERP livre no Portal da Ajuda e também em um questionário de pesquisa (ANEXO 

III) definido no planejamento da pesquisa-ação apresentado anteriormente no tópico 

3.4 deste trabalho. 

Como o pesquisador foi ator atuante como consultor responsável e gerente 

na fase de adoção e seleção do ERP livre, o pesquisador não poderia simplesmente 

passar as questões aos envolvidos da organização se posicionando como lado passivo 

como se não tivesse nada a ver com o projeto. 

Assim, o questionário foi respondido inicialmente pelo pesquisador. As 

questões com as respostas do pesquisador foram então repassadas ao usuário 

principal e ao gestor do Portal da Ajuda, que fizeram suas concordâncias, 

discordâncias e observações complementares a resposta do pesquisador.   

Apresentam-se também as questões e preposições a serem respondidos no 

final da aplicação deste ciclo da pesquisa-ação no quadro 5.1 a seguir: 
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Quadro 5.1 – Quadro com questões e proposições do 1º ciclo da PA 

Questões 1 Ciclo Proposições 1 Ciclo

o      Porque adotar um ERP livre? 

o     As necessidades e fatores de decisão que levam a adoção de um ERP
independem se o mesmo é proprietário ou desenvolvido sob o modelo do
software livre; 

o     Como foi o processo de adoção e
seleção do ERP Livre?

o     O custo de aquisição inicial pode ser um fator de decisão para adoção de um
ERP livre;
o    Os processos de seleção de um ERP livre seguem os mesmos métodos e 
procedimentos de um ERP proprietário;  

Assim, neste capitulo 5 aplica-se o modelo inicial proposto que é refinado 

através do planejamento da pesquisa-ação (tópico 3.4) com a finalidade, do ponto de 

vista da pesquisa, de responder as questões e proposições consideradas na fase de 

planejamento da PA. 

5.2.1. Estudo Estratégico e de Viabilidade 

Conforme o modelo inicial na fase de adoção e seleção deste trabalho 

apresentados na figura 4.2, a primeira atividade realizada no Portal da Ajuda foi o 

estudo estratégico e de viabilidade.  

Em setembro de 2007 aconteceu a primeira reunião nas dependências do 

Portal da Ajuda, situado no centro empresarial Brasil Alemanha na no bairro Chácara 

Santo Antonio, na zona sul de São Paulo, sob gestão do advogado Antonio Florence, 

com a presença dos professores Marcus Rodrigues e do pesquisador Juliano Correa. 

O objetivo desta reunião era uma explanação inicial da missão, visão e do plano 

estratégico do Portal da Ajuda e as deficiências atuais de sistemas e informática que 

dificultavam a implementação deste plano. Inicialmente apresentaram-se os objetivos 

da associação que  constam em seu estatuto vigente: 

“A associação tem por objetivo a promoção da 

assistência social, do voluntariado e do combate à 

pobreza, mediante prestação de serviços de apoio a 

doações de bens móveis ou imóveis, materiais ou 

imateriais. Tais serviços consistem na intermediação 

dos atos de doação entre pessoas físicas ou jurídicas... 

na qualidade de doadoras, e pessoas físicas e 

jurídicas... na qualidade de donatários. Entre outras 

atividades, a associação manterá um "site" na rede 

mundial de computadores ( "internet" ) com o objetivo 
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de facilitar a intermediação entre doadores e 

donatários.” 

 

Na reunião o gestor apresentou a tecnologia da informação é parte central e principal 

da estratégica do Portal da Ajuda, uma vez que a organização é apenas 

intermediadora, sendo a TI o elo entre doadores e donatários, e que atualmente 

apresenta várias limitações como: 

• O site atual de Internet (www.portaldajuda.org.br) apresenta listas de 

necessidades de produtos das instituições filantrópicas atendidas pelo Portal. 

Estas listas são revisadas manualmente diretamente no site e, devido ao 

volume de transações e a restrição de pessoal para executar o serviço, as 

informações ficam constantemente desatualizadas; 

• O controle de doações recebidas e doações efetuadas são controlados em 

planilhas Excel. Devido ao aumento de doações, a tarefa se tornou complexa. 

As planilhas também apresentavam travamento (1 milhão de doações até 

janeiro de 2008); 

• Dificuldade na geração de relatórios freqüentes como doações por ano, por 

instituição, entre outros. Informações espalhadas em diversas planilhas e 

grandes quantidades de dados; 

• O desenho visual do site estava antiquado e ultrapassado. O Portal não 

possuía os códigos fonte do site, e estava amarrado a um desenvolvedor 

único do site. 

• As planilhas Excel não alimentavam o site diretamente com informações das 

movimentações como doações efetuadas, produtos necessários por 

instituição, entre outros; 

• O Portal atua num raio de 50 km da Praça da Sé com um depósito 

centralizado na zona sul, com controle centralizado. Novas parcerias estavam 

sendo realizadas e novos depósitos serão disponibilizados em diversas 

regiões de São Paulo, necessitando um controle descentralizado. As planilhas 

Excel não realizam um controle descentralizado em múltiplos sites e com 

múltiplos usuários com responsabilidades e locais físicos diferentes; 
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• O Portal tem a intenção futura de atuar em outras regiões do país com outros 

depósitos e regiões de abastecimento. As planilhas não conseguem 

administrar várias unidades de negócio com uma informação centralizada; 

• As planilhas não podem dar uma visão consolidada dos estoques por 

depósito, por região, histórico de doações, e apresentar relatórios 

rapidamente; 

• É desejo a centralização de todos os dados em uma única planilha de 

informações sem duplicidade; 

• O site está travando. Necessidade existente de um “site” que possa crescer 

sem limitações,  alimentado com base de dados centralizada, que possa ser 

acessado via internet, de fácil customização para uma organização com 

tantas particularidades como o Portal da Ajuda; 

• Necessidade de um site que trabalhe com funcionalidades de múltiplas 

empresas, com senhas por usuário, com múltiplos depósitos e que registre 

toda a movimentação histórica de doações recebidas e efetuadas. 

Terminada a reunião e com as devidas anotações realizadas. O Portal da Ajuda 

definiu sua necessidade estratégica e suas necessidades de TI, sem ainda conhecer a 

viabilidade das possíveis alternativas de soluções, o que demanda um ajuste no 

modelo inicial apresentado.  

5.2.2. Procedimentos Iniciais 

Conforme o modelo inicial na fase de adoção e seleção deste trabalho 

apresentados na figura 4.2, a segunda atividade realizada no Portal da Ajuda foram 

os procedimentos iniciais com: 

• Elaboração de um grupo de responsabilidade: O grupo de 

responsabilidade formado foi composto dos alunos da disciplina 

PTR5753 – Laboratório de Sistemas junto ao professor responsável 

Marcus Rodrigues, e com o Gestor do Portal da Ajuda, Antonio 

Florence; 

•  Levantamento da Sistêmica da empresa, com atividades e 

eventos: Com o grupo formado, o próximo passo foi mapear as 

atividades e processos. Após o mapeamento realizado, todos os 
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processos propostos já suportados por sistemas de informação foram 

validados junto aos gestores do Portal da Ajuda. No anexo IV 

apresenta-se o levantamento de processos realizado no Portal da 

Ajuda. Os processos validados foram: 

o Levantamento e Credenciamento de Instituições Donatárias; 

o Processo de Entrada de Demanda (Lista de necessidades de 

Donatários); 

o Processos de Doação 

� Com entrega direta no donatário; e  

� Com Armazenagem no CD do Portal da Ajuda. 

o Processo de Roteamento de Entregas; 

o Processo de Sistema Supervisor dos Assessores 

•  Determinação de indicadores de gestão empresarial: Os 

principais indicadores levantados junto aos gestores do Portal da 

Ajuda com geração necessária através de relatórios foram: 

o Instituições cadastradas por categoria (creche, asilo, etc.) x 

região; 

o  Número de pessoas atendidas por instituição x 

categoria(creche, asilo, etc.); 

o Relação de doadores ativos; 

o Doados Realizadas por instituição x categoria de produtos 

(Eletrodomésticos, Móveis, etc.); 

o Doações realizadas consolidados por mês para cada 

instituição (visão anual); 

o Valor de reposição dos produtos doados por categoria de 

produto; 

o Listas de Necessidades em aberto e produtos de maior 

necessidade. 

Com os procedimentos iniciais anotados, o grupo de estudo, frente às necessidades 

de tecnologia da informação anotou 4 caminhos possíveis para atender as 

necessidades do Portal da Ajuda: 
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• Desenvolver um programa novo em linguagem WEB que contemplasse todas 

as funcionalidades necessitadas pelos processos do Portal da Ajuda, tanto de 

interface com doadores e donatários quanto às movimentações e controles 

integrados de gestão; 

• Usar um framework, um “software ferramenta”, para desenvolver um 

programa novo. O framework deveria aceitar linguagem WEB aberta e 

conexão a um software centralizado de banco de dados, e o desenvolvimento 

deveria contemplar tanto a interface com doadores e donatários na WEB 

quanto às movimentações e controles integrados de gestão; 

• Adotar um sistema ERP proprietário com um banco de dados centralizado e 

integrar a um site desenvolvido. O ERP faria o controle operacional integrado 

(recebimentos, doações, estoques de múltiplos sites e CDs, etc.) e o site a 

função de elo com os doadores e donatários. As informações poderiam ser 

alimentadas automaticamente no e pelo ERP no site. 

• Adotar um sistema ERP livre com um banco de dados centralizado e integrar 

a um site desenvolvido. O ERP faria o controle operacional integrado 

(recebimentos, doações, estoques de múltiplos sites e CDs, etc.) e o site a 

função de elo com os doadores e donatários. As informações poderiam ser 

alimentadas automaticamente no e pelo ERP no site. 

As 4 opções levantadas foram então a um processo não previsto no modelo inicial da 

figura 4.2, a Avaliação de Alternativas e Viabilidade para recomendação ao Portal da 

Ajuda. 

5.2.3. Avaliação de alternativas e viabilidade (processo não previsto no modelo 

inicial) 

Atividade não prevista no modelo inicial na fase de adoção e seleção deste 

trabalho apresentados na figura 4.2, este processo foi realizado por haver mais de 

uma alternativa que a implementação de um ERP, seguindo os seguintes passos: 

• Avaliação de prós e contras de cada alternativa levantada: No 

quadro 5. 2 apresenta-se os prós e contras de cada alternativa 

avaliada para atender os requisitos de TI do Portal da Ajuda 

realizado pelo grupo de responsabilidade formado. O grupo de 
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responsabilidade fez a comparação entre as alternativas 

considerando 3 referencias: 

o Bom – Verde 

o Razoável – Amarelo 

o Fraco – Vermelho 

Quadro 5.2 – Avaliação das Alternativas de solução do Portal da Ajuda 

DESENVOLVER NOVO 
SOFTWARE

DESENVOLVER NOVO 
SOFTWARE COM 
FRAMEWORK

USAR ERP 
PROPRIETÁRIO

USAR ERP LIVRE

FUNCIONALIDADE
S EXIXTENTES

Desenvolver novas 
funcionalidades já existentes e 
amadurecidas em diversos 
softwares proprietários e livres

Desenvolver novas funcionalidades 
já existentes e amadurecidas em 
diversos softwares proprietários e 
livres

Adaptação da empresa ao 
software

Adaptação da empresa ao 
software

FUNCIONALIDADE
S PARTICULARES

Adaptação do software 
exatamente as necessidades do 
Portal

Adaptação do software exatamente 
as necessidades do Portal

Adaptação do software 
exatamente as necessidades 
do Portal

Adaptação do software 
exatamente as necessidades 
do Portal

EXISTENCIA DE 
FRAMEWORK 
/TOOLS

Falta de um framework para 
desenvolvimento, ficando a 
carga da empresa contratada

Framework existente, 
desenvolvendo sobre um modelo 
pronto de software

Framework existente, 
normalmente a ferramenta de 
desenvolvimento do ERP 
Proprietário (tools)

Framework existente, 
normalmente a ferramenta 
de desenvolvimento do 
ERP livre

ESFORÇO DOS 
USUÁRIOS DO 
PORTAL

Grande dependencia dos 
recursos do Portal para testes 
do novo sistema

Grande dependencia dos recursos 
do Portal para testes do novo 
sistema

Os usuários tem que se 
adaptar ao software, mas as 
funcionalidades existentes já 
é usado em várias empresas e 
possui estabilidade maior

Os usuários tem que se 
adaptar ao software, mas as 
funcionalidades existentes 
já é usado em várias 
empresas e possui 
estabilidade maior

ESTABILIZAÇÃO 
DO SOFTWARE

Necessário maior tempo de uso 
para estabilização do sistema

Tempo médio para estabilidade do 
sistema, já que com o uso de 
framework espera-se redução de 
erros no desenvolvimento

Tempo pequeno para 
estabilização do software nas 
funcionalidades existentes, e 
customizações realizadas 
com o framework possuem 
estabilidade

Tempo pequeno para 
estabilização do software 
nas funcionalidades 
existentes, e customizações 
realizadas com o 
framework possuem 
estabilidade

TECNOLOGIA 
UTILIZADA

Portal pode exigir uso de 
linguagens e protocolos 
abertos e o fornecimento do 
código fonte ao Portal. Ex. 
JAVA / APACHE / Liberdade 
de DB, etc

Portal pode exigir uso de 
linguagens e protocolos abertos e o 
fornecimento do código fonte ao 
Portal. Ex. JAVA / APACHE / 
Liberdade de DB, etc

Uso de linguagem do 
fornecedor do software, 
quase sempre proprietária e 
ultrapassada

Normalmente usam o 
estado da arte da 
tecnologia, sempre com 
tecnologias abertas

CONTRATAÇÃO DE 
CONSULTORIA DE 
IMPLANTAÇÃO

Contratação de empresa 
externa para análise de 
funcionalidades e para 
desenvolvimento técnico. 
Ferramentas abertas são em 
teoria conhecidas por bom 
número muito de consultorias 
(JAVA, etc.)

Contratação de empresa externa 
para análise de funcionalidades e 
para desenvolvimento técnico. 
Ferramentas (framework)  abertos 
são em teoria conhecidas por 
razoável número de consultorias 
(JAVA, etc.)

Contratação de empresa 
externa certificada pelo 
fornecedor do software, uma 
vez que normalmente as 
linguagens são proprietárias e 
conhecidas somente por 
empresas certificadas

Contratação de empresa 
externa para análise de 
funcionalidades e para 
desenvolvimento técnico. 
Ferramentas dos ERP livres 
são conhecidos por pequeno 
e fragmentado número de 
consultorias (JAVA, etc.)

DEPENDENCIA DO 
FORNECEDOR / 
DESENVOLVEDOR

Dependencia de desenvolvedor 
criador do software. Grande 
esforço para trocar de 
desenvolvedor

Dependencia de desenvolvedor 
criador do software. Grande esforço 
para trocar de desenvolvedor

Dependencia parcial do 
fornecedor do software, mas 
diversas empresas 
certificadas pelo fornecedor 
do software podem prestar o 
serviço de implementação

Independencia do 
fornecedor, mas pequeno 
número de consultorias 
domina a implementação de 
ERP livre

CUSTO LICENÇAS Baixo custo Baixo Custo Alto Custo Baixo Custo

CUSTO 
IMPLANTACÃO

Alto custo

Custo reduzido pelo uso do 
framework, mas ainda alto pela 
quantidade de desenvolvimentos 
requeridos (todas funcionalidades)

Médio custo, pela 
necessidade de menos 
desenvolvimentos e uso de 
funcionalidades existentes

Médio custo, pela 
necessidade de menos 
desenvolvimentos e uso de 
funcionalidades existentes  

• Avaliação de viabilidade: Segundo avaliação e critérios do grupo 

de responsabilidade, as opções mais viáveis por ordem de 

preferência a serem recomendadas ao portal eram: 

o 1º - Uso do ERP livre em conjunto com um site 

desenvolvido; 
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o 2º - Uso do ERP proprietário em conjunto com um site 

desenvolvido; 

o 3º - Uso de um Framework para desenvolver todo o sistema 

integrado de gestão e desenvolver um site; 

o 4º - Desenvolvimento integral de um novo software e site na 

mesma ferramenta. 

Uma observação importante após a priorização das alternativas foi que verificou-se 

que os sistemas ERP livres também já poderiam ser usados também como framework 

de desenvolvimento. Este fator adicionado ao alto custo de aquisição inicial de um 

ERP proprietário fortaleceu mais ainda a adoção de um ERP livre como alternativa 

única na seqüência do projeto no Portal da Ajuda. Com a alternativa de seleção de 

um ERP livre definida, apresenta-se a seleção de fornecedores, que não contará com 

fornecedores de ERP proprietário na comparação pelas razões citadas. 

5.2.4. Seleção de fornecedores de ERP 

Conforme o modelo inicial na fase de adoção e seleção deste trabalho 

apresentados na figura 4.2, a próxima atividade realizada no Portal da Ajuda foi a 

seleção de fornecedores a participarem do processo seletivo de sistemas ERP. 

As atividades propostas no modelo inicial são: 

• Determinação das premissas básicas: A empresa deve estabelecer 

algumas premissas quanto ao perfil das empresas que concorrerão ao 

fornecimento do ERP, destacando-se: a procedência, a experiência, a 

quantidade e o perfil de seus clientes, a saúde financeira, a tecnologia 

utilizada, a presteza no atendimento, a localização e processo comercial. 

Podem participar, inclusive no mesmo processo, fornecedores de ERP 

livre ou proprietários. Neste processo de seleção, porém, pelo fato de 

nenhum ERP proprietário participar da concorrência em função do alto 

custo de aquisição inicial, pela simplicidade dos processos de negócio do 

Portal da Ajuda, pela necessidade de personalização do software por um 

framework somente um software livre foi considerado pelo comitê gestor. 

As seguintes características foram avaliadas para decisão de qual ERP 

livre: 

o Possuir características de software ERP, conforme figura 2.3; 
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o Possuir Tradução para Português ou Português Brasileiro; 

o Estágio desenvolvimento  Maduro ou  Produção; 

o Possuir comunidade de desenvolvimento no Brasil; 

o Existência de empresas de consultoria de implantação no Brasil; 

o Possuir funcionalidades de múltiplos sites e moedas; 

o Desejável tecnologia aberta - JAVA, com independência de 

sistema operacional e base de dados. 

• Determinação de um critério e sistema de pontuação: Um sistema de 

pontuação é o critério de diferenciação na escolha do sistema ERP. Neste 

projeto, caso de mais de um sistema ERP (proprietário ou livre) for 

selecionado, o quadro 5.3 será aplicado para pontuar os concorrentes: 

Quadro 5.3 – Critérios a serem considerados na seleção com respectiva ponderação 

Fonte: Adaptado de Spinola et al (2004) 
 

Avaliação das Funcionalidades 
Características Aspectos Grau de importância(%)/Pontuação (0-5) 

Eficácia   30 % Funcionalidade 
Interface com outras funções   30 % 

60 % 0-5 

Ferramentas para a adaptação do software    18 % Implantação 

Atualização de versões     2 % 20 % 0-5 

Simplicidade     6 % 
Documentação     3 % 
Estética     4 % 

Usabilidade 

Acesso     2 % 

15 % 0-5 

Eficiência     1 % 
Política de back-up     1 % 

Desempenho 

Log do Sistema     1 % 
3 % 0-5 

Atendimento Atendimento do fornecedor     2 % 2 % 0-5 
Avaliação técnica 

Hardware mínimo 5 % 
Software operacional básico 5 % 
Software de banco de dados 5 % 

Requisitos de hardware 

Software de comunicação  5 % 

20 % 0-5 

Modelo de dados 5 % 
Atualização das transações 25 % 

Atualizações corporativas (on line / batch) 10 % 
Customização por parte do cliente 10 % 
Estrutura para atendimento de problemas 15 % 

Requisitos aplicados ao 
desenvolvimento 
 

Política para customizações 15 % 

80 % 0-5 

Avaliação dos clientes 
Ambiente operacional Ambiente operacional do cliente 5 % 5 % 0-5 
Percepção do cliente Desempenho do software 20 % 95 % 

 0-5 

  

• Contato prévio com os fornecedores: No modelo inicial, é recomendado o 

contato prévio com os fornecedores de ERP definindo claramente as regras 

do processo de seleção. A questão que se segue é, no caso do Portal da Ajuda, 

onde a adoção de um ERP livre foi recomendada, quem são os fornecedores? 
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Tal questão leva a um processo novo não previsto no modelo inicial, que 

detalharemos no tópico a seguir. 

• Mapeamento dos sistemas ERP livres e consultorias de implementação 

(não previsto no modelo inicial): Para mapeamento do ERP livre, foi usado 

o modelo de mapeamento de ERP livre proposto por Correa, Pessôa e Spinola 

(2008), através da utilização de base de dados secundária, principalmente 

sites repositórios de software livre  e os sites de consultorias universidades e 

dos próprios ERP livres. Na figura 5.1 podemos ver o processo seguido para 

mapeamento do ERP livre. Os principais repositórios existentes na WEB 

foram o www.freshmeat.net e o www.sourceforge.net. (SOURCEFORGE, 

2007), (FRESHMEAT, 2007). Verifica-se que o site repositório escolhido 

para mapeamento do ERP foi o Sourceforge por ser o maior site repositório 

do mundo. (CAMPOS, 2006), (HERZOG, 2006), (SALÉH, 2004). 

  

Figura 5.1 – Modelo para mapeamento de software livre 

Fonte: Adaptado de Correa, Pessôa e Spinola (2008) e de Campos (2006) 

- Sistemas pré-mapeados – 8 projetos Eliminar projetos que não apresente 
característica de sistemas ERP 

Realizar busca utilizando ferramenta 
de filtros do site repositório 

Identificar consultorias de implantação, 
universidades, clientes e comunidade 

usuária 

Sistemas ERP 
 Livres mapeados 

Determinação de  
Premissas Básicas 

- Possuir Características de software ERP 
- Tradução Português ou Português Brasileiro 
- Estágio desenvolvimento  Maduro ou  Produção 
- Possuir comunidade de desenvolvimento no Brasil 
- Empresas de consultoria de implantação no Brasil 
- Possuir funcionalidades múltiplos sites e moedas 
- Desejável tecnologia aberta - JAVA, independência OS /DB 

Escolher sites repositórios 
(base de dados secundária) 

www.sourceforge.net 

- Sistemas ERP encontrados – 318 projetos 
- ERP com tradução Port./Port. Brasil e estágio 
maduro ou produção – 15 projetos  

Pesquisa no site oficial do software, em 
manuais, na comunidade, em universidade 

(Base de Dados secundária) 
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A seguir, apresentam-se as atividades realizadas no site Sourceforge em Junho de 

2007, seguindo mapeamento proposto por Correa, Pessôa e Spinola (2008): 

 

a) Identificar todos os sistemas ERP existentes no site repositório de software livre 

Sourceforge no diretório Office/Business->Enterprise -> ERP (318 projetos 

identificados), conforme figura 5.2: 

 
 

Figura 5.2 – Seleção de projetos ERP no repositório de SL www.sourceforge.net 

Fonte: Adaptado de Correa, Pessôa e Spinola (2008) 
 

b) Filtrar todos os sistemas ERP com a ferramenta do site para “linguagem = 

Português ou Português Brasil” e para “estágio de desenvolvimento = Produção ou 

Maduro”, conforme figura 5.2.  

 



 

 

92 

 
Figura 5.3 – Filtro de projetos ERP usando critérios no filtro www.sourceforge.com 

Fonte: Adaptado de Correa, Pessôa e Spinola (2008) 
 

Eliminado as redundâncias, 15 sistemas ERP foram encontrados, conforme quadro 

5.4 

Quadro 5.4 – ERP filtrados por critérios de língua e estágio de desenvolvimento 

Fonte: Adaptado de Correa, Pessôa e Spinola (2008) 
 

Mapeados Principais Funcionalidades Estágio de Desenvolvimento Tradução

1 OFBiz Neogia
finanças, compras, vendas, Produção, estoque, 
Qualidade, CRM, e-commerce, Ponto Venda, RH Estável em Produção Português Brasil

2 WebERP contabilidade finanças, compras, estoque, vendas Estável em Produção, Maduro Português Brasil

3 Tutos
Repositório Documentos/Projetos, Calendário 
Compartilhado, PLM, CRM Estável em Produção Português Brasil

4 Open CRX CRM Estável em Produção Português Brasil, Português

5 Freedom ERP
finanças, compras, vendas, Produção, Ponto de 
Venda, Atendimento a Clientes Estável em Produção Português Brasil

6 Adempiere
finanças, compras, vendas, estoque, CRM, e-
commerce, Projetos, SFC, MANUF Estável em Produção Português Brasil

7 Compiere
finanças, compras, vendas, estoque, CRM, e-
commerce, Projetos Estável em Produção Português Brasil, Português

8 OpensXpertya
finanças, compras, vendas, estoque, CRM, e-
commerce, Projetos, Governo Estável em Produção Português Brasil, Português

9 OpensERP
compras, vendas, estoque, Troca Mercadorias, 
Gestão Venda Frente Loja Estável em Produção Português Brasil

10 Finadmin finanças Estável em Produção Português Brasil

11 Evaristo finanças, compras, vendas, estoque Estável em Produção Português

12 Pentaho - BI Business Inteligence Estável em Produção Português Brasil
13 SQL-Ledger contabilidade ERP for Manufact Estável em Produção Português Brasil, Português
14 project-open CRM, vendas, Projetos, Planej. Projetos Estável em Produção Português Brasil
15 j-Master-Struts Mostra uso do Struts Estável em Produção Português  

 

c) Alguns projetos catalogados no site Sourceforge são na verdade Framework ou 

ferramentas de desenvolvimento, gerenciamento de documentações, entre outros. 
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Após avaliação de cada um dos sistemas selecionados, apresentam-se no quadro 5.3 

os 8 sistemas ERP que atendem os critérios de definição de ERP definidos neste 

trabalho na figura 2.3.  (ADEMPIERE, 2007), (COMPIERE, 2006), (FREDOM, 

2006), (NEOGIA, 2006), (OPENCRX, 2006), (OPENERP, 2006), 

(OPENXPERTYA, 2006), (TUTOS, 2006), (WEBERP, 2006). 

Quadro 5.3 – Sistemas ERP que atendem os critérios da figura 2.3 

Fonte: Adaptado de Correa, Pessôa e Spinola (2008) 
 

Mapeados Linguagem Base de Dados Sistema Operacional

1 OFBiz Neogia Java DB Independente; DB2 OS Independente
2 WebERP Accounting PHP MySQL OS Independente
3 Freedom ERP Java Firebird OS Independente

4 Adempiere Java
Oracle; Sybase, Postgre; 
EnterpriseDB OS Independente

5 Compiere Java
Oracle; Sybase, Postgre; 
EnterpriseDB OS Independente

6 OpensXpertya Java Oracle; OS Independente

7 OpensERP Java Firebird OS Independente

8 Evaristo Java Postgre OS Independente  
 
Verifica-se que a quase totalidade dos sistemas ERP livres trabalha independente do 

sistema operacional utilizado (Linux, Windows, UNIX, etc.) e também trabalha com 

qualquer banco de dados. 

d) Finalmente verifica-se nos 8 sistemas selecionados através de consultas a 

comunidade a existência de empresas de consultoria, verificação de tropicalização do 

software para atendimento das necessidades legais e fiscais brasileiras e existência de 

funcionalidade de múltiplos sites e moedas (Critérios mandatórios para o Portal da 

Ajuda), conforme se verifica no quadro 5.5. 

Quadro 5.5 – Sistemas ERP mapeados que atendem todos os critérios 

Fonte: Adaptado de Correa, Pessôa e Spinola (2008) 

Linguagem 
Português

Maduro
Produção

Comunidade 
no Brasil

Empresas de 
consultoria 

(implantação e 
suporte)

Localiza
ção 

Brazil

Funcionalidades 
multi empresa e 

sites Documentação Linguagem Banco Dados
Sistema 
Operacional

Freedom ERP Yes Yes Yes Yes Yes No No Java Firebird OS Independente

Adempiere Yes Yes Yes Yes Partial Yes Yes Java
Oracle; Sybase, Postgre; 
EnterpriseDB OS Independente

Compiere Yes Yes Yes Yes Partial Yes Yes Java
Oracle; Sybase, Postgre; 
EnterpriseDB OS Independente

OpensERP Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Java Firebird OS Independente

OFBiz Neogia Yes Yes No No No Yes Yes Java DB Independente; DB2 OS Independente

WebERP Yes Yes No No No Yes Yes PHP MySQL OS Independente

OpensXpertya Yes Yes No No No Yes Yes Java Oracle; OS Independente

Evaristo Yes Yes No No No Yes Yes Java Postgre OS Independente

TECNOLOGIACRITÉRIOS SELECIONADORES
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Os sistemas ERP que atenderam os critérios iniciais definido pelo grupo 

gestor no mapeamento foram o Adempiere e o Compiere.  

O Adempiere é um projeto forquilha criado em 2006 pela comunidade de software 

livre. A motivação para criação do projeto forquilha estava em divergências com a 

Compiere Inc., gestora do sistema Compiere, que evoluía o sistema de acordo com 

seus interesses próprios. A comunidade, liderados pelo usuário de codinome Red, se 

sentindo preterida e descontente com a falta de interação da Compiere Inc. criou o 

projeto forquilha Adempiere. 

O Compiere é um sistema desenvolvido em 1999 por Jorg Janke, que 

abandonou o serviço de gerente de desenvolvimento de aplicativos da Oracle e criou 

o software. O Compiere é atualmente o ERP livre mais usado no mundo, com mais 

de 250 aplicações em produção e mais de 1 milhão de downloads realizados até final 

de 2006. (COMPIERE, 2006). Ressalta-se que os dois sistemas, o Compiere e o 

Adempiere são licenciados sob a mesma licença, a GPL v2, considerada a licença 

com mais garantias de liberdade presentes neste modelo de desenvolvimento (FSF, 

2006). 

Verifica-se que este tópico “mapeamento dos sistemas ERP livres” leva a 

uma reforma do modelo inicial, que não atende o processo realizado. 

5.2.5. Avaliação dos sistemas pré-selecionados 

Conforme o modelo inicial na fase de adoção e seleção deste trabalho 

apresentados na figura 4.2, a próxima atividade realizada no Portal da Ajuda foi à 

avaliação de sistemas pré-selecionados Compiere e Adempiere e o uso dos critérios e 

pesos de avaliação definidos no quadro 5.2. Para isso as atividades foram: 

• Análise do material de divulgação: Os materiais de divulgação do 

Compiere e do Adempiere restringiam-se ao site, que traziam informações 

gerais do produto. Os materiais apresentaram-se muito similares, pois na 

época da data de corte da realização desta pesquisa, em Junho de 2007, o 

projeto Adempiere era recém criado e muito similar a versão 2_6_0 do 

Compiere. A principal diferença notada foi a interação da comunidade, que se 

apresentava muito mais ativa no projeto Adempiere. 

• Análise das funcionalidades: As diferenças das funcionalidades do 

Compiere e Adempiere eram mínimas, uma vez que na data da pesquisa foi 
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próxima a data de corte onde o Adempiere deixou de uma cópia do 

Compiere. 

• Análise Técnica: As duas ferramentas utilizam o mesmo framework e a 

mesma tecnologia, desenvolvidos em JAVA, habilitados para uso com 

qualquer sistema operacional e com independência de base de dados. 

• Análise dos clientes: Em contatos telefônicos junto a 3 consultorias de 

implementação no Brasil, a TKTI (2007), a Megawork (2007) e a Visuelles 

(2007), todos os sistemas implementados no Brasil eram o Compiere, devido 

à incipiência do lançamento do Adempiere na época do estudo. 

Devido à incipiência do Adempiere, a similaridade técnica e de funcionalidades entre 

os 2 produtos, e que nos levantamentos na época junto às consultorias de 

implementação toda a base de conhecimento eram sobre o sistema Compiere, o 

mesmo foi o ERP escolhido. Verificou-se que não seria necessária a aplicação do 

quadro 5.2 de comparações para esta seleção, o que de maneira alguma invalida ou 

reforma o seu uso no modelo inicial proposto. 

O Compiere também se apresentava como o ERP livre mais usado no 

mundo com mais de 250 sistemas em produção e mais de 1 milhão de downloads 

(COMPIERE, 2007). 

5.2.6. Refinamento e seleção 

Conforme o modelo inicial na fase de adoção e seleção deste trabalho 

apresentados na figura 4.2, a ultima atividade da etapa de adoção e seleção foi o 

refinamento da seleção, composto de: 

• Simulação de situações normais e críticas: Foi simulado no 

Compiere um ciclo de doação, adaptando conceitos de empresas 

convencionais aos processos do Portal da Ajuda completado com 

sucesso, como: 

o Pedidos de Vendas em Aberto: Lista de necessidades de 

donatários em aberto; 

o Pedidos de Compra em aberto: Lista de recebimento de 

doação em aberto; 

o Recebimento: Recebimento de doação; 

o Cadastro de Parceiros Clientes: Instituições donatários; 
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o Cadastro de Parceiros Fornecedores: Doadores 

o Funcionários: Funcionários do Portal da Ajuda 

• Análise dos elementos básicos da proposta comercial: Definiu-se 

que o Portal da Ajuda compraria diretamente o Hardware. O sistema 

operacional escolhido para o servidor foi o Windows Server 2003. 

O banco de dados escolhido foi o Oracle Enterprise Edition. Todo o 

software proprietários foi doado pelas fornecedoras para o Portal da 

Ajuda. A implementação ficou por conta do pesquisador, que atuou 

como gerente de projeto e consultor funcional. Os desenvolvimentos 

e customizações foram realizados gratuitamente pela empresa TKTI 

na fase inicial do projeto. 

5.3. Avaliações das questões e proposições do 1º Ciclo da PA 
Este capítulo tem por finalidade avaliar, ao fim da execução do 1º ciclo da 

pesquisa-ação, os resultados a fim de responder as questões e preposições previstas 

no planejamento da pesquisa-ação. 

5.3.1. Questões do 1º ciclo 

As questões levantadas no planejamento do 1º ciclo da pesquisa-ação 

apresentados no quadro 5.1 foram: 

• Porque adotar um ERP livre? 

Avaliou-se na execução do 1º ciclo de planejamento da pesquisa-ação que 

os principais fatores e características que levaram a adoção de um ERP livre neste 

estudo de caso foram: 

o Pouco uso dos processos prontos “Melhores Práticas” dos 

sistemas ERP: Nos sistemas ERP proprietários, em conseqüência de 

anos de evolução e amadurecimento, existe imensa quantidade de 

processos com as “melhores práticas” disponibilizados para as 

empresas se adaptarem, usado inclusive como fundamento para o alto 

custo da aquisição das licenças dos mesmos. Nos sistemas ERP livres 

avaliados, frente ao estágio de evolução, verificou-se somente que os 

processos básicos estavam disponíveis, como pedidos de compra, 

vendas, estoques, recebimentos, contabilização, entre outros. Estes 
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processos são utilizados normalmente por qualquer natureza e 

tamanho de empresa, com pequenas ou nenhuma adaptação, e este foi 

o caso do Portal da Ajuda. 

o Uso do Framework para customizações: Os dois sistemas ERP 

disponibilizavam framework para desenvolvimento. Os frameworks 

proprietários normalmente usavam linguagem proprietárias e próprias 

(ex. ABAP-SAP, FORMS-ORACLE, etc.) e os livres usavam 

linguagens abertas (ex. JAVA, PHP, etc.), mas os dois atendem as 

necessidades de personalização do software no projeto do Portal da 

Ajuda. A questão é que com o software livre foi possível usar um 

framework com baixo custo de aquisição inicial que utilizava o estado 

da arte da tecnologia disponível.  

o Baixo custo de aquisição inicial: O alto custo de aquisição inicial dos 

sistemas ERP proprietários pode se tornar uma barreira a adoção dos 

mesmos pelas pequenas e médias organizacções, como foi o caso do 

Portal da Ajuda. 

o Opção ao desenvolvimento interno: Em boa parte das pequenas 

corporações verifica-se o uso de desenvolvimento interno. O uso do 

framework para personalização, o baixo custo inicial e o uso de 

funcionalidades básicas tornou o ERP livre uma boa opção ao 

desenvolvimento interno no Portal da Ajuda. 

o Independência de plataforma tecnológica: O ERP livre possibilita o 

uso de softwares complementares livres ou proprietários com total 

independência de escolha de plataforma tecnológica. No caso do 

Portal da Ajuda, frente ao ERP livre Compiere escolhido, foi aberta a 

possibilidade de uso de sistema operacional LINUX e do banco de 

dados Postgree. Em função de a organização ter recebido como 

doação as licenças proprietárias dos fornecedores e da restrita 

disponibilidade e acesso a pessoal especializado nestas plataformas 

abertas, optou-se pela plataforma Windows Server 2003 e banco de 

dados proprietário Oracle Enterprise Edition. 
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o Escalabilidade: Um dos problemas notados em empresas que optam 

pelo desenvolvimento interno são restrições futuras apresentadas 

frente ao crescimento destas empresas, normalmente por limitações 

tecnológicas e restrições inerentes ao desenvolvimento inicial. Tanto o 

ERP proprietário quanto o livre normalmente não limitam este 

crescimento futuro das empresas. 

o Acesso WEB: Alguns sistemas ERP proprietários e a maioria dos 

sistemas ERP livres pesquisados permitia o acesso a WEB. A 

diferença é que os proprietários usavam linguagem própria, e, 

conseqüentemente, necessitavam de software servidor WEB 

proprietários. O sistema ERP aberto, por normalmente usar o estado 

da arte da tecnologia, já é escrito nativamente por linguagens WEB, 

como JAVA e PHP, o que possibilita o uso de servidores WEB livres 

e de mercado, como o APACHE, por exemplo. 

A segunda questão foi: 

• Como é o processo de adoção e seleção do ERP livre? 

Avaliou-se na execução do 1º ciclo de planejamento da pesquisa-ação que o 

processo de adoção e seleção de ERP livre não tinha sido estudado por nenhum 

modelo de ciclo de vida apresentado. O processo de adoção precisou avaliar 

características como as descritas na questão anterior de “porque adotar um ERP 

livre”. Já a seleção precisou de um estudo bibliográfico, principalmente o de Campos 

(2006), Saléh (2004) e Herzog (2006), para modificar as atividades de seleção. A 

principal alteração foi a inclusão de um procedimento para mapeamento dos sistemas 

ERP livres (CORREA, PESSÔA E SPINOLA, 2008) com busca em bases de dados 

secundárias como sites repositórios e nos sites oficiais destes sistemas. 

A comparação para seleção de ERP apresentando possibilidade de competidores que 

podem ser sistemas ERP livres ou proprietários ou os dois foi mantida no modelo 

final, mas não foi utilizada plenamente no projeto do Portal da Ajuda, uma vez que 

um ERP livre já foi decidido em atividade prévia a esta. 
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5.3.2. Proposições do 1º ciclo 

Avaliaram-se também na execução do 1º ciclo as proposições levantadas e 

apresentadas no quadro 5.1 que foram: 

 

• As necessidades e fatores de decisão que levam a adoção de um ERP 

independem se o mesmo é proprietário ou desenvolvido sob o modelo do 

software livre;  

R: No caso estudado, as necessidades e fatores que levaram a adoção de um ERP 

mostraram algumas características que independem da forma de desenvolvimento do 

mesmo (se é livre ou proprietário) e algumas características particulares críticas para 

a determinação de um ERP livre. Algumas necessidades como a existência de um 

framework para desenvolvimento, funcionalidades orientadas a processos 

(recebimentos, compras, vendas, entre outros) e acesso de múltiplos usuários e via 

WEB levam a decisão de adoção de um ERP independente de ser livre ou 

proprietário. A eliminação de redundâncias de informações com o uso de uma base 

de dados centralizada também suporta esta decisão. 

Entretanto, o alto grau de particularização necessário em projetos como o 

Portal da Ajuda (customização), o pequeno uso das “melhores práticas” presentes no 

ERP proprietário e o alto custo de aquisição inicial restringem a decisão por um ERP 

proprietário. Assim os fatores de decisão que levam a um ERP proprietário ou livre 

podem apresentar características particulares com base no estudo de campo realizado 

 

• O custo de aquisição inicial pode ser um fator de decisão para adoção de um 

ERP livre; 

R: Sim, neste estudo de campo o custo mostrou-se um fator de decisão, mas outros 

aspectos também influenciaram igualmente na adoção de um ERP Livre como: 

o Pouco uso das melhores práticas; 

o Necessidade de um framework de desenvolvimento; 

o Escalabilidade e estado da arte da tecnologia; 

o Opção ao desenvolvimento interno; 

o Outros. 
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• Os processos de seleção de um ERP livre seguem os mesmos métodos e 

procedimentos de um ERP proprietário; 

R: A fase de adoção e seleção tem atividades particularizadas normalmente não 

consideradas nos métodos e procedimentos de um ERP proprietário, principalmente 

as atividades referentes ao mapeamento dos sistemas ERP livres, uma vez que o 

modelo de negócios desta forma de desenvolvimento livre é baseado em serviços e 

não na aquisição de licenças. 

5.4. Aplicação do modelo inicial na fase implementação – 2º Ciclo da PA 
A finalidade deste tópico é contextualizar as atividades realizadas no 

projeto do Portal da Ajuda dentro do modelo inicial proposto pelo autor na figura 

4.1, especificamente com o processo de implementação detalhado na figura 4.3. Para 

isto, o autor se apóia em anotações realizadas durante a adoção e seleção de um ERP 

livre no Portal da Ajuda e também em um questionário de pesquisa (ANEXO III) 

definido no planejamento da pesquisa-ação apresentado anteriormente no tópico 3.4 

deste trabalho. 

Como o pesquisador foi ator atuante como consultor responsável e gerente 

na fase de implementação do ERP livre, o pesquisador não poderia simplesmente 

passar as questões aos envolvidos da organização se posicionando como lado passivo 

como se não tivesse nada a ver com o projeto. 

Assim, o questionário foi respondido inicialmente pelo pesquisador. As 

questões com as respostas do pesquisador foram então repassadas ao usuário 

principal e ao gestor do Portal da Ajuda, que fizeram suas concordâncias, 

discordâncias e observações complementares a resposta do pesquisador.   

Apresentam-se também as questões e preposições a serem respondidos no 

final da aplicação deste ciclo da pesquisa-ação no quadro 5.6 a seguir: 

Quadro 5.6 – Quadro com questões e proposições do 2º ciclo da PA 

Questões 2 Ciclo Proposições 2 Ciclo
o     Como foi o processo de
implementação do ERP Livre?

o     Um ERP livre pode se implementar com o mesmo método, dificuldades e
procedimentos de um ERP proprietário;

o     Houve dificuldades do uso de um
modelo de implementação de um ERP
proprietário para o ERP livre?

o      O mesmo é aderente ao ERP livre?  
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Assim, a seguir neste capitulo 5 aplica-se o modelo já refinado com as 

atualizações do 1º ciclo (que mudou só as fases de adoção e seleção) usando o 

planejamento do 2º ciclo da pesquisa-ação (tópico 3.4) com a finalidade, do ponto de 

vista da pesquisa, de responder as questões e proposições consideradas na fase de 

planejamento da PA. 

5.4.1. Estudo e adequação de tecnologia 

Conforme o modelo inicial na fase de implementação deste trabalho 

apresentados na figura 4.3, a primeira atividade realizada no Portal da Ajuda foi as 

recomendações tecnológicas que envolveram as seguintes atividades: 

• Recomendações Tecnológicas: o consultor pesquisador definiu 

baseado nas premissas de hardware do site www.compiere.com a 

configuração do servidor e das duas estações.As configurações de 

software complementar foram solicitações do corpo técnico do 

Portal da Ajuda. 

o Servidor: 1x 4Core com 250 Gb, sem vídeo, com DVD e 

estabilizador de tensão. 

o Estações: 2x 2Core com 80 Gb, com vídeo, teclado, mouse, 

DVD , estabilizador de tensão.  

o Sistema Operacional: Windows Server 2003 para o servidor 

e XP para as estações. Foi recomendação do corpo técnico 

do Portal a não utilização do LINUX, fundamentado que a 

difícil manipulação somente por pessoal muito especializado 

é uma restrição; 

o Banco de dados: Usado o Oracle Enterprise Edition. Nos 

testes na época com o banco Postgree, verificaram-se 

diversos erros que não ocorriam com o uso do banco de 

dados da Oracle. 

• Prototipação para suportar a implementação: Foi usado o 

software padrão para prototipação e suporte a implementação. 

Os softwares proprietários complementares foram doados ao Portal da Ajuda pelos 

fornecedores. 
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5.4.2. Estudo Detalhado 

Conforme o modelo inicial na fase de implementação deste trabalho 

apresentados na figura 4.3, a primeira atividade realizada no Portal da Ajuda foi o 

estudo detalhado que envolveu as seguintes atividades: 

• Necessidades de Integração: As necessidades de integração 

levantadas no estudo do Portal da Ajuda referem-se a 2 tipos e são 

apresentadas na figura 4.4: 

o Integração com site que publica necessidades das 

instituições donatários e recebe doações. O 

desenvolvimento e integração com o site não faz parte do 

escopo do projeto de adoção, seleção e implementação de 

um ERP livre, ficando para aplicação futura no Portal da 

Ajuda. 

o Integração com sistema de roteamento: Prevê-se uma futura 

integração a um sistema de roteamento disponibilizado pelo 

professor Marcus Rodrigues do departamento de transporte, 

com a finalidade de otimizar as cargas. A integração com o 

software roteador não faz parte do escopo do projeto de 

adoção, seleção e implementação de um ERP livre, ficando 

para aplicação futura no Portal da Ajuda. 

• Migração de dados: Mais de 1 milhão de doações já foram 

realizadas pelo Portal da Ajuda até o fim de 2007. É de interesse do 

Portal a carga destes dados para finalidade de relatórios e 

indicadores. A carga de dados históricos não faz parte do escopo do 

projeto de adoção, seleção e implementação de um ERP livre, 

ficando para contratação futura do Portal da Ajuda. 

• Lista de Customizações: Foi levantada uma lista de 

customizações, denominada GAP/FIT, apresentada no Anexo V 

deste trabalho. 

5.4.3. Implementação 

Conforme o modelo inicial na fase de implementação deste trabalho 

apresentados na figura 4.3, a atividade realizada no Portal da Ajuda foram: 
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• Parametrizações: Foram realizadas as devidas parametrizações no 

Compiere do Portal da Ajuda pelo consultor pesquisador; 

• Customizações: As customizações levantadas no GAP/FIT 

(ANEXO V) foram realizadas pela TKTI. Os problemas 

encontrados nesta etapa foram mais a respeito de atrasos nos 

desenvolvimentos por priorização de projetos da consultoria que 

com problemas do Compiere. 

5.4.4. Capacitação 

Conforme o modelo inicial na fase de implementação deste trabalho 

apresentados na figura 4.3, finalizando a fase de implementação: 

• Treinamento dos usuários: A capacitação dos usuários foi 

realizada pelo consultor pesquisador no final da implementação. 

5.5. Avaliação das questões e proposições do 2º ciclo da PA 
Este capítulo tem por finalidade avaliar, ao fim da execução do 2º ciclo da 

pesquisa-ação, os resultados a fim de responder as questões e preposições previstas 

no planejamento da pesquisa-ação. 

5.5.1. Questões do 2º ciclo 

As questões levantadas no planejamento do 1º ciclo da pesquisa-ação 

apresentados no quadro 5.6 foram: 

• Como foi o processo de implementação de um ERP livre? 

Avaliou-se na execução do 2º ciclo de planejamento da pesquisa-ação que 

as etapas e atividades de implementação são as mesmas de um ERP proprietário. 

 

• Houve dificuldades do uso de um modelo de implementação de um 

ERP proprietário para o ERP livre? O mesmo é aderente ao ERP 

livre? 

Não houve dificuldades especificamente sobre o modelo, que coninha as 

fases e atividades executadas na implementação do ERP livre, sem distinções quanto 

a um ERP proprietário. A implementação do ERP livre apresentou maiores 

dificuldades principalmente na contratação de serviços externos com restrições sobre 
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a raridade e a imaturidade de profissionais que trabalham sobre o sistema ERP livre 

escolhido; 

5.5.2. Proposições do 2º ciclo 

Avaliaram-se também na execução do 2º ciclo as proposições levantadas e 

apresentadas no quadro 5.6 que foram: 

• Um ERP livre pode se implementar com o mesmo método, dificuldades e 

procedimentos de um ERP proprietário; 

R: Utilizou-se para a implementação do ERP livre métodos e procedimentos usados 

para um ERP proprietário conforme o modelo inicial proposto pelo autor para a 

implementação de um ERP livre. O modelo e os procedimentos mostraram-se 

adequados a implementação de um ERP livre. Em contrapartida, dificuldades 

particulares da implementação do Portal da Ajuda foram detectadas como: 

o Falta de profissionais qualificados com conhecimento do ERP livre 

selecionado no mercado; 

o Profissionais que trabalham com software livre com perfil muito 

técnico, sem conhecimento de processos de negócios; 

o Desinteresse dos profissionais em se capacitarem com sistemas pouco 

conhecidos no mercado; 

o Existência de poucas empresas de consultoria que implementam o 

sistema ERP livre escolhido; 

o Custo de serviços (implementação, suporte, etc.) similares a de 

qualquer outro ERP proprietário, mitigando as economias inicias de 

aquisição; 

o Alocação da TKTI (filantropicamente) de profissional estagiário no 

projeto, reduzindo a eficiência do projeto que necessitava de um 

desenvolvedor experiente; 

o Restrição de tempo do pesquisador em função do mesmo trabalhar em 

empresa privada e de realizar estudos na USP, sem a dedicação 

recomendada para um consultor que implementa estes sistemas; 
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5.6. Características especiais da adoção, seleção e implementação de ERP 
Livre 

Com a conclusão dos ciclos da pesquisa-ação, este tópico tem como 

objetivo apresentar um quadro resumido das principais características especiais dos 

processos de adoção, seleção e a implementação de um ERP livre, conforme se 

apresenta no quadro 5.7: 

Quadro 5.7 – Características especiais do processo de adoção, seleção e 
implementação de ERP Livre 

Etapa Características Comuns Características Especiais 

Adoção* 

Existência de uma 
ferramenta para 
desenvolvimento, adaptação 
e particularização do 
software. 
 
Existência de 
funcionalidades orientadas 
a processos como compras, 
recebimento, estoque, 
pagamento, etc. 
 
Uso de uma base 
centralizada de dados; 
Possibilidade de uso de 
vários usuários com perfis e 
responsabilidades diferentes 
 
Acesso remoto via web. 
 
Escalabilidade que permita 
crescimento ilimitado do 
número de usuários sem 
substituição do software ou 
da tecnologia, somente com 
necessidade de upgrade em 
Hardware. 

 
Como características especiais levantadas no trabalho 
que reforçam a adoção de um ERP livre citam-se: 
• Projetos de alto grau de particularização com pouco 
uso das funcionalidades "melhores práticas" 
licenciadas em um ERP proprietário; 
• Uso do estado da arte da tecnologia pelo ERP livre, 
dificilmente encontradas em ERP proprietário devido 
a dificuldades de migração da base de clientes e da 
fidelização de clientes pelo uso da tecnologia 
proprietária; 
• Independência tecnológica: ERP livre normalmente 
tem independência tecnológica de escolha de Sistema 
Operacional, Banco de dados, Servidor WEB, entre 
outros. (O software proprietário normalmente amarra 
estas escolhas a sua estratégia de mercado e 
concorrência: Ex. ERP Oracle EBS tem uso restrito ao 
banco de dados Oracle, e recomenda o uso do sistema 
operacional Linux); 
• Baixo custo de aquisição inicial, que permite 
pequenas empresas em aderir ao sistema ERP e 
crescerem junto com o software; 
 

Seleção* 

Elaboração de um sistema 
de pontuação para adoção 
do melhor software, 
avaliação financeira dos 
fornecedores; avaliação 
mercadológica dos 
fornecedores envolvidos 

Como características especiais citam-se: 
• Mapeamento de softwares ERP livre de forma 
distinta, uma vez que estes ainda não possuem apelo 
mercadológico no Brasil  e pesquisas a sites 
repositórios são necessários. Sites repositórios são 
locais onde a comunidade interage e o software 
encontra-se disponível para download. 
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Etapa Características Comuns Características Especiais 
 
Verificaram-se também durante a seleção as seguintes 
"particularidades": 
• No mapeamento de sistemas ERP livres realizados, 
de todos os sistemas ERP encontrados com 
características globais como tradução para Português, 
que trabalhavam com múltiplas empresas, etc. 
nenhum apresentou a localização as necessidades 
tributárias e fiscais do Brasil na distribuição original. 
Ex. Dos sistemas ERP livres mapeados com 
características globais, somente dois apresentavam 
localização Brasil, e nenhum apresentava estas 
funcionalidades disponíveis na distribuição original 
do software; 
• Falta de transparência e imaturidade jurídica sobre 
ERP livre no Brasil: A localização Brasil nos casos 
encontrados foi tratada de forma "proprietária" pelas 
consultorias que a desenvolveram, que não 
esclareciam em seus sites ou material de divulgação a 
forma de licenciamento deste desenvolvimento 
"adicional"; 
• Poucas consultorias especializadas em ERP livre 
foram encontradas no Brasil. Muitos desenvolvedores 
técnicos de software apresentaram-se como empresas 
de implementação de ERP; Ex. Somente 5 
consultorias foram encontradas para implementação 
dos sistemas Adempiere e Compiere (Megawork, 
TKTI, Visuelles, Kenos e Conceptia). Em 
contrapartida, não foram poucos os recém-formados 
em cursos de computação que se apresentaram como 
empresas de consultoria ERP; 

visita a clientes, entre 
outros. 

• Falta de um modelo de desenvolvimento 
colaborativo e sustentável do ERP livre no Brasil: 
nenhuma atividade de desenvolvimento, estratégia ou 
evolução colaborativa do ERP livre foi encontrada 
entre as empresas, que apresentaram somente uma 
reação de competição em um modelo não 
completamente maduro. Incertezas e falta de 
transparência sobre as adaptações desenvolvidas para 
atender as necessidades brasileiras só vem a 
enfraquecer a seleção/adoção do ERP Livre.  
Algumas características especiais de ERP livre 
levantadas na implementação do projeto foram: 
• Falta de profissionais qualificados com 
conhecimento do ERP livre selecionado no mercado; 
• Profissionais que trabalham com software livre 
apresentaram perfil muito técnico sem conhecimento 
de processos ou negócios, apesar de freqüentemente 
atestarem possuir tais habilidades; 

Implementação* 
Etapas de levantamento de 
processos, adaptações e 
customizações, 
parametrizações, 
treinamentos, entre outras 
similaridades. 

• Desinteresse dos profissionais em se capacitarem 
com sistemas de pouco apelo mercadológico; 
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Etapa Características Comuns Características Especiais 
• Custo de serviços (implementação, suporte, etc.) 
similares ao de qualquer outro ERP proprietário, 
mitigando as economias iniciais de aquisição. Ex. Em 
orçamento realizado para novos desenvolvimentos 
com 3 empresas, o valor do homem hora apresentado 
nas propostas era de valor similar ao de ERPs 
proprietários, conhecidos pelo autor não em função 
deste trabalho, mas em razão do mesmo trabalhar e 
realizar estas propostas em um ERP proprietário; 
• Profissionais sem a experiência necessária, recém-
formados nas cadeiras de cursos de computação se 
apresentando como especialistas em implementação 
ERP. 

*O estudo de campo abrange estritamente os processos de adoção, seleção e implementação do ERP 
livre Compiere. As considerações e comparações que se referem a características de ERP proprietário 
têm como base a experiência do autor de mais de 8 anos na implementação destes sistemas e em 
pesquisa bibliográfica. 

 

Verifica-se que as diferenças no modelo que apresenta as tarefas para adoção seleção 

e implementação do ERP são pouco afetadas, conforme o modelo que será 

apresentado no próximo capítulo. A maior mudança refere-se a tarefa de 

mapeamento do ERP livre, que é diferenciado frente ao ERP proprietário. Já 

características especiais do processo de adoção, seleção e implementação do ERP 

livre frente ao ERP proprietário, até mesmo pelo atual estágio de maturidade deste 

modelo de software no país, apresentam-se como diferenças relevantes que devem 

ser consideradas para a seleção entre estas opções. 

5.7. Considerações sobre o capítulo 
O objetivo deste capítulo foi apresentar o trabalho de campo trabalho de 

campo realizado de acordo seguindo o planejamento da pesquisa-ação para as etapas 

de adoção e  seleção, implementação. O 1º ciclo da pesquisa-ação refinou as fases de 

adoção e seleção. Já o 2º ciclo da pesquisa-ação refinou a fase de implementação. As 

fases de utilização, manutenção e suporte não foram refinadas pelo trabalho de 

campo. 

Os refinamentos recomendados no modelo inicial serão apresentados no 

próximo capitulo 6, o modelo final.  
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6. O MODELO FINAL 

Considerando que a proposta do avaliar aspectos da adoção, seleção e 

implementação de ERP livre apresenta-se neste capítulo um modelo final de ciclo de 

vida refinado ao longo do processo de pesquisa de forma iterativa como 

característica inerente do método aplicado.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.1 – Etapas do modelo final de ciclo de vida de um ERP livre e proprietário 

Fonte: Adaptado de Souza e Zwicker (2001) e Silva, Costa e Pessôa (2005); 
 

Conforme verificamos na figura 6.1, o modelo macro que contempla as etapas de 

adoção, seleção e implementação de um ERP independe do mesmo ser livre ou 

proprietário.  

6.1.1. As atividades da etapa de adoção e seleção de um ERP 

O modelo refinado pelo autor propõe uma série de atividades para executar 

a etapa de adoção e seleção do ciclo de vida de um sistema ERP. Alterações frente ao 

modelo inicial foram realizadas na inserção de uma nova tarefa de avaliação de 

alternativas ao ERP e de mapeamento de sistemas ERP livres para habilitar que estes 

entrem na seleção. Um detalhamento destas diferenças do modelo refinado frente ao 

inicial é mostrado na figura 6.2, destacando: 

• Estudo estratégico: Pequenas alterações frente ao modelo inicial no 

que se refere à análise de viabilidade que foi modificada para 

atividade posterior. 

• Procedimentos Iniciais: O refinamento não alterou esta atividade 

do modelo inicial. 

• Avaliação de Alternativas: Alterações no Modelo Inicial com a 

inserção de 2 novas atividades, uma com a finalidade de avaliação 

Decisão Adoção Seleção Implementação
Utilização /
Estabilização

Manutenção /
Suporte

Novas Necessidades
Re-parametrização

Evolução

Módulos Parametrizados
Customizações

Correção

Fases n

ERP Selecionado
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de alternativas ao uso do ERP e outra sobre o estudo de viabilidade 

das alternativas para atendimento das necessidades da empresa. 

• Seleção dos Sistemas ERP: Alterações no Modelo Inicial com a 

inserção de uma nova atividade de “mapeamento de ERP livres e 

consultorias de implementação” para habilitar a participação de 

sistemas ERP livres na comparação. O título “Seleção de 

Fornecedores ERP” foi alterado para “Seleção de Sistemas ERP”. 

Esta denominação representa melhor um modelo que pretende 

atender sistemas ERP proprietários e livres, uma vez que o modelo 

de negócios de sistemas ERP livres é baseado em serviços, e não na 

venda de licenças. 

• Avaliação dos Sistemas ERP: Sem alterações frente ao modelo 

inicial. 

• Refinamento Seleção: Sem alterações frente ao modelo inicial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6.2 – Atividades da etapa de adoção e seleção de um ERP 

Fonte: Adaptado de Spinola et al (2004) e Tonini (2003); 

A seguir veremos as atividades da etapa de implementação de um ERP. 

Estudo estratégico
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•Elaboração de um grupo de responsabilidade
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6.1.2. As atividades da etapa de implementação de um ERP 

As atividades que detalham a etapa de implementação de um ERP 

propostas para sistemas ERP proprietários mostraram-se aptas também para um  ERP 

livre. 

Uma vez que não houve alterações do modelo inicial, as explicações das 

atividades encontram-se suficientes registradas no capítulo 4.1.2 e a representação 

gráfica destas atividades e do detalhamento da fase de implementação podem ser 

visualizadas na figura 4.3. 

6.1.3. As atividades da fase de utilização, estabilização, manutenção e suporte 

de ERP 

Não houve no planejamento da pesquisa-ação ciclo para refinar as 

atividades referentes a etapa de utilização, estabilização, suporte e manutenção, 

assim não houve alteração das atividades desta fase que podem ser vistas na figura 

4.4. 

6.2. Considerações sobre o capítulo 
O objetivo deste capítulo foi apresentar o modelo de ciclo de vida refinado 

através do trabalho de campo e da aplicação dos ciclos de planejamento da pesquisa-

ação. No próximo capítulo apresenta-se a conclusão final do trabalho.  
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7.  CONCLUSÕES 

Apresentam-se neste capítulo as limitações e conclusões deste trabalho, 

além de sugestões para estudos futuros. 

7.1. Considerações finais 
Como conclusão deste trabalho cita-se que o objetivo inicial de 

“Compreender e avaliar o processo de adoção, seleção e implementação de ERP 

Livre” foi atingido. Os objetivos específicos de “Propor, aprimorar e aperfeiçoar um 

modelo de ciclo de vida para ERP (livre e proprietário)”  e “Identificar e discutir 

características especiais dos processos de adoção, seleção e implementação de ERP 

livre” também foram atingidos, conforme o modelo final apresentado no capítulo 6  e 

as características especiais apresentados no quadro 5.7.  

Esta dissertação foi dividida em 2 partes, a primeira composta dos capítulos 

introdução, fundamentação teórica e metodologia, fortemente embasadas na 

bibliografia, e a segunda, onde mais acentuadamente apresenta-se a contribuição do 

autor é composta dos capítulos modelo inicial, trabalho de campo e modelo final. 

Na época da realização do estudo de campo na atividade de mapeamento de 

sistemas ERP livres, dos mais de 300 sistemas ERP internacionais inicialmente 

mapeados, nenhum deles apresentou a localização brasileira (processos legais, 

fiscais, etc.) na distribuição original. O Compiere e o Adempiere, os 2 sistemas pré-

selecionados no mapeamento, também não apresentam  esta localização em sua 

distribuição original. Uma empresa de consultoria nacional desenvolveu uma 

localização Brasil para o Compiere, mas não disponibiliza a mesma em nenhum site 

repositório e não deixa claro se entrega a mesma como software livre (com o código 

fonte), apesar da licença GPLv2 do Compiere obrigar que este desenvolvimento seja 

software livre. A imaturidade jurídica brasileira também é importante fator a se 

avaliar na adoção de um ERP livre.  

Como conclusões resultantes deste trabalho, apresentam-se fatores críticos 

que podem suportar as empresas na avaliação para a adoção, seleção e 

implementação de um ERP livre: 

• Empresas com necessidade de sistemas com características de ERP: 

Necessitem de sistemas de gestão com informações centralizadas 

em uma única base de dados eliminando redundâncias de 



 

 

112 

informação, substituição de diversos sistemas “ilhados” por um 

sistema integrado, que possua funcionalidades orientadas a 

processo, entre outras características típicas de sistemas ERP 

descritos na figura 2.3. Os ERP proprietários e livres possuem estas 

características.   

• Empresas com processos altamente personalizados: Normalmente 

este perfil de empresa pouco utiliza das “melhores práticas” 

existentes nos sistemas ERP proprietários. Estas melhores práticas 

são uma das justificativas ao alto custo de aquisição inicial de um 

ERP proprietário. Os ERP livres estudados possuíam somente os 

processos básicos de melhores práticas, que sofrem pouca 

alteração, além do custo de aquisição inicial ser baixo. Como 

exemplo deste tipo de empresas pode-se citar empresas seguradoras 

e universidades;  

• Necessidade de Framework para personalização: Ao mesmo tempo, 

devido ao alto grau de customização e personalização, essas 

empresas necessitam de um framework, ferramenta de 

desenvolvimento provido tanto por sistemas ERP proprietários 

quanto livres. Nos ERP livres há a vantagem de normalmente o 

Framework trabalhar com linguagens abertas como JAVA e PHP 

por um baixo custo de aquisição. 

• Empresas em crescimento: Empresas que apresentam restrições a 

elevados investimentos iniciais na aquisição de sistemas ERP, mas 

pretendem crescer no futuro próximo. 

• Opção ao desenvolvimento interno: Empresas que podem utilizar o 

ERP como um framework em opção ao desenvolvimento interno.   

• Empresas que buscam o estado da arte da tecnologia: Normalmente 

os sistemas ERP livres apresentam o estado da arte da tecnologia, 

como as mais modernas linguagens de programação e 

independência totais de escolha softwares agregados como sistemas 

operacionais e banco de dados.  
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Como resultado deste trabalho apresenta-se também que as principais 

distinções do software livre encontram-se no processo de adoção e seleção, já que o 

método de implementação apresentou-se igual em sistemas ERP proprietário ou 

livre. 

Uma limitação decorrente da aplicação do método foi o fato de que no 

trabalho de campo estudado a opção de ERP proprietário ter sido excluída do 

processo de seleção em etapa anterior a da comparação das alternativas. Apesar de o 

modelo proposto ser baseado em modelo já validado para seleção de sistemas ERP 

proprietários, a falta de comparação de alternativas compondo os dois modelos pode 

trazer algum questionamento ao modelo final proposto. 

Outra limitação também deste trabalho a não apresentação no trabalho de 

campo de comparação da TOC (Total Ownership cost), ou custo total de 

propriedade. Esse critério não foi definido pelo grupo de estudos como critério para 

seleção das alternativas, justificado pelos custos do projeto para o Portal terem se 

limitado inicialmente a compra do Hardware. Os serviços de implementação e as 

licenças tiveram custo de aquisição baixo. Na fase de utilização, suporte, 

estabilização e manutenção, com a finalidade de desenvolver novos relatórios, 

abriram-se concorrências para fornecimento de serviços no ERP livre, e os valores 

das horas tem se mostrado similar a de qualquer ERP proprietário. Conforme 

apresentado no capítulo 2.1, como os custos dos serviços podem representa no 

mínimo 2/3 do custo total de propriedade, qualquer ganho inicial com a adoção do 

ERP livre pode ser diluído ao longo do tempo. 

7.2. Sugestões para estudos futuros 
A seguir, apresentam-se questionamento e oportunidades identificadas no 

decorrer deste trabalho que podem motivar estudos futuros:  

• Verificação destes sistemas na fase de utilização, estabilização, 

suporte e manutenção: Este trabalho concentrou-se nas fases de 

adoção, seleção e implementação de um ERP livre. Um estudo a ser 

realizado e o estudo após a implementação destes sistemas; 

• Aplicação a empresa de maior porte e diferentes segmentos: Este 

trabalho apresentou um estudo de caso único em pequena empresa 
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do terceiro setor. A aplicação em empresas de diferentes portes e 

segmentos pode fortalecer o modelo de ciclo de vida; 

• TI como serviço x software livre: Nicholas Karr, de Harvard, 

defende o uso da TI como serviços, similar a luz elétrica, citando 

empresas como Google como exemplo, defendendo o fim do 

modelo baseado em vendas de licença de uso. Algumas empresas de 

software ERP proprietário tem iniciado as vendas neste modelo, 

denominando o mesmo como SaaS (Software as a Service), ou 

software como um serviço. Qual o futuro do ERP livre num cenário 

como este? 

• Comparativo de ERP proprietário e Livre: Apesar de estudos 

comparativos encontrados em dissertação defendida no exterior, 

nenhuma pesquisa foi encontrada sobre esta comparação com as 

particularidades do país; 

• Análise destes sistemas para e-gov: Pesquisa do uso de sistemas 

ERP livres para uso na administração pública. 

• Desenvolvimento de um modelo sustentável para ERP Livre no 

Brasil: As iniciativas de ERP livre no Brasil são pontuais e 

independentes. Não foi encontrado um modelo construtivo de 

desenvolvimento deste modelo de software onde as empresas 

colaborem de maneira sustentável. 
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Licenses 
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Introduction 

We classify a license according to certain key criteria: 

 Whether it qualifies as a free software license.  

 Whether it is a copyleft license.  

 Whether it is compatible with the GNU GPL. Unless otherwise specified, 

compatible licenses are compatible with both GPLv2 and GPLv3.  

 Whether it causes any particular practical problems.  
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We try to list the most commonly encountered free software license on this page, 
but cannot list them all; we'll try our best to answer questions about free software 
licenses whether or not they are listed here. The licenses are more or less in 
alphabetical order within each section. 

If you believe you have found a violation of one of our licenses, please refer to our 
license violation page. 

If you want help choosing a license, evaluating a license, or have other questions 
about licenses, you can email us at <licensing@fsf.org>. We have a very large 
backlog of requests, so please read our web pages here first, you'll get an answer 
sooner. Also, the more specific your question is, the more likely we'll be able to 
answer it quickly. (We also welcome knowledgeable volunteers to help answer 
licensing questions.) 

If you are contemplating writing a new license, please also contact us at 
<licensing@fsf.org>. The proliferation of different free software licenses is a 
significant problem in the free software community today, both for users and 
developers. We will do our best to help you find an existing free software license 
that meets your needs. 

 
Software Licenses 
 
GPL-Compatible Free Software Licenses 

The following licenses qualify as free software licenses, and are compatible 
with the GNU GPL. 

GNU General Public License (GPL) version 3  

This is the latest version of the GNU GPL: a free software license, and a 
copyleft license. We recommend it for most software packages. 

Please note that GPLv3 is not compatible with GPLv2 by itself. However, 
most software released under GPLv2 allows you to use the terms of later 
versions of the GPL as well. When this is the case, you can use the code 
under GPLv3 to make the desired combination. 

GNU General Public License (GPL) version 2  

This is the previous version of the GNU GPL: a free software license, and a 
copyleft license. We recommend the latest version for most software. 

Please note that GPLv2 is, by itself, not compatible with GPLv3. However, 
most software released under GPLv2 allows you to use the terms of later 
versions of the GPL as well. When this is the case, you can use the code 
under GPLv3 to make the desired combination. 

GNU Lesser General Public License (LGPL) version 3  
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This is the latest version of the LGPL: a free software license, but not a strong 
copyleft license, because it permits linking with non-free modules. It is compatible 
with GPLv3. We recommend it for special circumstances only. 

Please note that LGPLv3 is not compatible with GPLv2 by itself. However, 
most software released under GPLv2 allows you to use the terms of later 
versions of the GPL as well. When this is the case, you can use the code 
under GPLv3 to make the desired combination. 

GNU Lesser General Public License (LGPL) version 2.1  

This is the previous version of the LGPL: a free software license, but not a 
strong copyleft license, because it permits linking with non-free modules. It is 
compatible with GPLv2 and GPLv3. We generally recommend the latest 
version of the LGPL, for special circumstances only. 

GNU Affero General Public License (AGPL) version 3  

This is a free software, copyleft license. Its terms effectively consist of the 
terms of GPLv3, with an additional paragraph in section 13 to allow users 
who interact with the licensed software over a network to receive the source 
for that program. We recommend that developers consider using the GNU 
AGPL for any software which will commonly be run over a network. 

Please note that the GNU AGPL is not compatible with GPLv2. It is also 
technically not compatible with GPLv3 in a strict sense: you cannot take 
code released under the GNU AGPL and use it under the terms of GPLv3, or 
vice versa. However, you are allowed to combine separate modules or 
source files released under both of those licenses in a single project, which 
will provide many programmers with all the permission they need to make 
the programs they want. See section 13 of both licenses for details. 

Apache License, Version 2.0  

This is a free software license, compatible with version 3 of the GPL. 

Please note that this license is not compatible with GPL version 2, because it 
has some requirements that are not in the older version. These include 
certain patent termination and indemnification provisions. 

Artistic License 2.0  

This license is a free software license, compatible with the GPL thanks to the 
relicensing option in section 4(c)(ii). 

Clarified Artistic License  

This license is a free software license, compatible with the GPL. It is the 
minimal set of changes needed to correct the vagueness of the Artistic 
License 1.0. 
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Berkeley Database License (aka the Sleepycat Software Product License)  

This is a free software license, compatible with the GNU GPL. 

Boost Software License  

This is a simple, permissive non-copyleft free software license, compatible 
with the GNU GPL. 

Modified BSD license  

(Note: on the preceding link, the modified BSD license is listed in the 
General section.) 

This is the original BSD license, modified by removal of the advertising 
clause. It is a simple, permissive non-copyleft free software license, 
compatible with the GNU GPL. 

If you want a simple, permissive non-copyleft free software license, the 
modified BSD license is a reasonable choice. However, it is risky to 
recommend use of “the BSD license”, because confusion could easily occur 
and lead to use of the flawed original BSD license. To avoid this risk, you 
can suggest the X11 license instead. The X11 license and the revised BSD 
license are more or less equivalent. 

This license is sometimes referred to as the 3-clause BSD license.  

CeCILL version 2  

The CeCILL is a free software license, explicitly compatible with the GNU 
GPL. 

The text of the CeCILL uses a couple of biased terms that ought to be 
avoided: “intellectual property” (see this article) and “protection” (see this 
article); this decision was unfortunate, because reading the license tends to 
spread the presuppositions of those terms. However, this does not cause 
any particular problem for the programs released under the CeCILL. 

Section 9.4 of the CeCILL commits the program's developers to certain 
forms of cooperation with the users, if someone attacks the program with a 
patent. You might look at that as a problem for the developer; however, if 
you are sure you would want to cooperate with the users in those ways 
anyway, then it isn't a problem for you. 

The Clear BSD License  

This is a free software license, compatible with both GPLv2 and GPLv3. It is 
based on the modified BSD license, and adds a term expressly stating it 
does not grant you any patent licenses. Because of this, we encourage you 
to be careful about using software under this license; you should first 
consider whether the licensor might want to sue you for patent infringement. 
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If the developer is disclaiming patent licenses to set up a trap for you, it 
would be wise to avoid the program. 

Cryptix General License  

This is a simple, permissive non-copyleft free software license, compatible 
with the GNU GPL. It is very similar to the X11 license. 

eCos license version 2.0  

The eCos license version 2.0 is a GPL-compatible free software license. It 
consists of the GPL, plus an exception allowing linking to software not under 
the GPL. This license has the same disadvantages as the LGPL. 

Educational Community License 2.0  

This is a free software license, and it is compatible with GPLv3. It is based 
on the Apache License 2.0; the scope of the patent license has changed so 
that when an organization's employee works on a project, the organization 
does not have to license all of its patents to recipients. This patent license 
and the indemnification clause in section 9 make this license incompatible 
with GPLv2. 

Eiffel Forum License, version 2  

This is a free software license, compatible with the GNU GPL. Previous 
releases of the Eiffel license are not compatible with the GPL. 

EU DataGrid Software License  

This is a simple, permissive non-copyleft free software license, compatible 
with the GNU GPL. 

Expat License  

This is a simple, permissive non-copyleft free software license, compatible 
with the GNU GPL. It is sometimes ambiguously referred to as the MIT 
License.  

FreeBSD license  

This is the original BSD license with the advertising clause and another 
clause removed. (It is also sometimes called the “2-clause BSD license”.) It 
is a simple, permissive non-copyleft free software license, compatible with 
the GNU GPL. 

If you want a simple, permissive non-copyleft free software license, the 
FreeBSD license is a reasonable choice. However, please don't call it a 
“BSD” or “BSD-style” license, because that is likely to cause confusion which 
could lead to use of the flawed original BSD license. 
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Freetype Project License  

This is a free software license, and compatible with GPLv3. It has some 
attribution requirements which make it incompatible with GPLv2. 

License of the iMatix Standard Function Library  

This is a free software license and is GPL compatible. 

Independent JPEG Group License  

This is a free software license, and compatible with the GNU GPL. The 
authors have assured us that developers who document changes as 
required by the GPL will also comply with the similar requirement in this 
license. 

License of imlib2  

This is a free software license, and GPL-compatible. The author has 
explained to us that the GPL's options for providing source all mean the 
source has been "made available publicly" in their words. 

Intel Open Source License  

This is a Free Software license, compatible with the GNU GPL. 

ISC License  

This license is sometimes also known as the OpenBSD License. It is a free 
software license, and compatible with the GNU GPL. 

This license does have an unfortunate wording choice: it provides recipients 
with "Permission to use, copy, modify, and distribute this software...." This is 
the same language from the license of Pine that the University of 
Washington later claimed prohibited people from distributing modified 
versions of the software. 

ISC has told us they do not share the University of Washington's 
interpretation, and we have every reason to believe them. Thus, there's no 
reason to avoid software released under this license. However, to help make 
sure this language cannot cause any trouble in the future, we encourage 
developers to choose a different license for their own works. The FreeBSD 
License is similarly permissive and brief. 

Microsoft Public License (Ms-PL)  

This is a free software license, compatible with version 3 of the GNU GPL. It 
is incompatible with version 2 of the GNU GPL because of the conditions in 
sections 3(B) and 3(C). 
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Please do not use this license for anything you write; there are already well-
known free software licenses that serve the same purpose, such as the 
Apache License version 2.0, and we must all stand together to combat 
license proliferation. However, there is no reason to avoid using software 
released under this license. 

NCSA/University of Illinois Open Source License  

This license is based on the terms of the Expat and modified BSD licenses. It 
is a simple, permissive non-copyleft free software license, compatible with 
the GNU GPL. 

License of Netscape Javascript  

This is the disjunction of the Netscape Public License and the GNU GPL. 
Because of that, it is a free software license, compatible with the GNU GPL, 
but not a strong copyleft. 

This disjunctive license is a good choice if you want to make your package 
GPL-compatible and MPL-compatible. However, you can also accomplish 
that by using the LGPL or the Guile license. 

Such a disjunctive license might be a good choice if you have been using the 
MPL, and want to change to a GPL-compatible license without subtracting 
any permission you have given for previous versions. 

OpenLDAP License, Version 2.7  

This is a permissive non-copyleft free software license that is compatible with 
the GNU GPL. 

License of Perl 5 and below  

This license is the disjunction of the Artistic License 1.0 and the GNU GPL—
in other words, you can choose either of those two licenses. It qualifies as a 
free software license, but it may not be a real copyleft. It is compatible with 
the GNU GPL because the GNU GPL is one of the alternatives. 

We recommend you use this license for any Perl 4 or Perl 5 package you 
write, to promote coherence and uniformity in Perl programming. Outside of 
Perl, we urge you not to use this license; it is better to use just the GNU 
GPL. 

Public Domain  

Being in the public domain is not a license; rather, it means the material is 
not copyrighted and no license is needed. Practically speaking, though, if a 
work is in the public domain, it might as well have an all-permissive non-
copyleft free software license. Public domain material is compatible with the 
GNU GPL.  
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License of Python 2.0.1, 2.1.1, and newer versions  

This is a free software license and is compatible with the GNU GPL. Please 
note, however, that intermediate versions of Python (1.6b1, through 2.0 and 
2.1) are under a different license (see below). 

License of Python 1.6a2 and earlier versions  

This is a free software license and is compatible with the GNU GPL. Please 
note, however, that newer versions of Python are under other licenses (see 
above and below).  

License of Ruby  

This is a free software license, compatible with the GPL via an explicit dual-
licensing clause. 

SGI Free Software License B, version 2.0  

The SGI Free Software License B version 2.0 is a free software license. It is 
essentially identical to the X11 License, with an optional alternative way of 
providing license notices. 

Previous versions of the SGI Free Software License B were not free software 
licenses, despite their name. However, they all included clauses that allow 
you to upgrade to new versions of the license, if you choose to do so. As a 
result, if a piece of software was released under any version of the SGI Free 
License B, you can use it under the terms of this free version. 

Standard ML of New Jersey Copyright License  

This is a simple, permissive non-copyleft free software license, compatible 
with the GNU GPL.  

Unicode, Inc. License Agreement for Data Files and Software  

This is a license that Unicode, Inc. has applied to the Unicode Character 
Database—various data files that developers can use to help implement the 
Unicode standard in their own programs. It is a simple permissive license, 
compatible with all versions of the GPL. 

If you want to use files covered by this License Agreement in your own 
software, that shouldn't be any problem, but we recommend that you also 
include a full copy of its text. Some of the files contain alternative license 
terms which are nonfree, or no licensing information at all, so including a 
copy of the License Agreement will help avoid confusion when others want to 
distribute your software. Of course, you'll also need to follow the conditions 
in this License Agreement for distributing the files, but those are very 
straightforward. 
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Please take care to ensure that the files you are using are covered by this 
License Agreement. Other files published by Unicode, Inc. are covered by 
the Unicode Terms of Use, a different, nonfree license that appears on the 
same page but covers different files. A short explanation at the top of this 
License Agreement details which files it covers. 

Please do not use this License Agreement for your own software. If you want 
to use a simple permissive license for your project, please use the Expat 
license; it is by far more common, and widely recognized in the free software 
community. 

License of Vim, Version 6.1 or later  

This is a free software license, partially copyleft but not really. It is 
compatible with the GPL, by an explicit conversion clause. 

W3C Software Notice and License  

This is a free software license and is GPL compatible.  

WTFPL, Version 2  

This is a free software license, very permissive and GPL-compatible. 

X11 License  

This is a simple, permissive non-copyleft free software license, compatible 
with the GNU GPL. Older versions of XFree86 used the same license, and 
some of the current variants of XFree86 also do. Later versions of XFree86 
are distributed under the XFree86 1.1 license. 

This license is sometimes called the MIT license, but that term is misleading, 
since MIT has used many licenses for software. 

XFree86 1.1 License  

This is a simple, permissive non-copyleft free software license, compatible 
with version 3 of the GPL. 

Please note that this license is incompatible with version 2 of the GPL, 
because of its requirements that apply to all documentation in the distribution 
that contain acknowledgements. 

There are currently several variants of XFree86, and only some of them use 
this license. Some continue to use the X11 license. 

License of ZLib  

This is a free software license, and compatible with the GPL. 

Zope Public License, versions 2.0 and 2.1  
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This is a simple, permissive non-copyleft free software license which is 
compatible with the GNU GPL. 

 

GPL-Incompatible Free Software Licenses 

The following licenses are free software licenses, but are not compatible with 
the GNU GPL. 

Affero General Public License version 1  

The Affero General Public License is a free software license, copyleft, and 
incompatible with the GNU GPL. It consists of the GNU GPL version 2, with 
one additional section that Affero added with FSF approval. The new section, 
2(d), covers the distribution of application programs through web services or 
computer networks. 

This license has been succeeded by the GNU Affero General Public License 
version 3; please use that instead. 

Academic Free License, all versions through 3.0  

The Academic Free License is a free software license, not copyleft, and 
incompatible with the GNU GPL. Recent versions contain contract clauses 
similar to the Open Software License, and should be avoided for the same 
reasons. 

Apache License, Version 1.1  

This is a permissive non-copyleft free software license. It has a few 
requirements that render it incompatible with the GNU GPL, such as strong 
prohibitions on the use of Apache-related names. 

Apache License, Version 1.0  

This is a simple, permissive non-copyleft free software license with an 
advertising clause. This creates practical problems like those of the original 
BSD license, including incompatibility with the GNU GPL. 

Apple Public Source License (APSL), version 2  

This is a free software license, incompatible with the GNU GPL. We 
recommend that you not use this license for new software that you write, but 
it is ok to use and improve the software released under this license. More 
explanation. 

BitTorrent Open Source License  

This is a free software license, but incompatible with the GPL, for the same 
reasons as the Jabber Open Source License. 
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Original BSD license  

(Note: on the preceding link, the original BSD license is listed in the 
UCB/LBL section. This license is also sometimes called the “4-clause BSD 
license”.) 

This is a simple, permissive non-copyleft free software license with a serious 
flaw: the “obnoxious BSD advertising clause”. The flaw is not fatal; that is, it 
does not render the software non-free. But it does cause practical problems, 
including incompatibility with the GNU GPL. 

We urge you not to use the original BSD license for software you write. If you 
want to use a simple, permissive non-copyleft free software license, it is 
much better to use the modified BSD license or the X11 license. However, 
there is no reason not to use programs that have been released under the 
original BSD license. 

Common Development and Distribution License (CDDL)  

This is a free software license. It has a copyleft with a scope that's similar to 
the one in the Mozilla Public License, which makes it incompatible with the 
GNU GPL. This means a module covered by the GPL and a module covered 
by the CDDL cannot legally be linked together. We urge you not to use the 
CDDL for this reason. 

Also unfortunate in the CDDL is its use of the term “intellectual property”. 

Common Public Attribution License 1.0 (CPAL)  

This is a free software license. It is based on the Mozilla Public License, and 
is incompatible with the GPL for the same reasons: it has several 
requirements for modified versions that do not exist in the GPL. It also 
requires you to publish the source of the program if you allow others to use 
it. 

Common Public License Version 1.0  

This is a free software license. Unfortunately, it has a choice of law clause 
which makes it incompatible with the GNU GPL. 

Condor Public License  

This is a free software license. It has a couple of requirements that make it 
incompatible with the GNU GPL, including strong restrictions on the use of 
Condor-related names, and a condition that you must comply with United 
States export laws. 

Eclipse Public License Version 1.0  

The Eclipse Public License is similar to the Common Public License, and our 
comments on the CPL apply equally to the EPL. The only change is that the 
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EPL removes the broader patent retaliation language regarding patent 
infringement suits specifically against Contributors to the EPL'd program. 

IBM Public License, Version 1.0  

This is a free software license. Unfortunately, it has a choice of law clause 
which makes it incompatible with the GNU GPL. 

Interbase Public License, Version 1.0  

This is a free software license that is essentially the same as the Mozilla 
Public License, Version 1.1. Like the MPL, the IPL has some complex 
restrictions that make it incompatible with the GNU GPL. That is, a module 
covered by the GPL and a module covered by the IPL cannot legally be 
linked together. We urge you not to use the IPL for this reason. 

Jabber Open Source License, Version 1.0  

The license is a free software license, incompatible with the GPL. It permits 
relicensing under a certain class of licenses, those which include all the 
requirements of the Jabber license. The GPL is not a member of that class, 
so the Jabber license does not permit relicensing under the GPL. Therefore, 
it is not compatible. 

LaTeX Project Public License 1.3a  

We have not written a full analysis of this license, but it is a free software 
license, with less stringent requirements on distribution than LPPL 1.2 
(described next). It is still incompatible with the GPL because some modified 
versions must include a copy of or pointer to an unmodified version. 

LaTeX Project Public License 1.2  

This license is an incomplete statement of the distribution terms for LaTeX. 
As far as it goes, it is a free software license, but incompatible with the GPL 
because it has many requirements that are not in the GPL. 

This license contains complex and annoying restrictions on how to publish a 
modified version, including one requirement that falls just barely on the good 
side of the line of what is acceptable: that any modified file must have a new 
name. 

The reason this requirement is acceptable for LaTeX is that TeX has a 
facility to allow you to map file names, to specify “use file bar when file foo is 
requested”. With this facility, the requirement is merely annoying; without the 
facility, the same requirement would be a serious obstacle, and we would 
have to conclude it makes the program non-free. 

The LPPL says that some files, in certain versions of LaTeX, may have 
additional restrictions, which could render them non-free. For this reason, it 
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may take some careful checking to produce a version of LaTeX that is free 
software. 

The LPPL makes the controversial claim that simply having files on a 
machine where a few other people could log in and access them in itself 
constitutes distribution. We believe courts would not uphold this claim, but it 
is not good for people to start making the claim. 

Please do not use this license for any other project. 

Note: These comments are for version 1.2 (3 Sep 1999) of the LPPL. 

Lucent Public License Version 1.02 (Plan 9 license)  

This is a free software license, but it is incompatible with the GNU GPL 
because of its choice of law clause. We recommend that you not use this 
license for new software that you write, but it is ok to use and improve Plan 9 
under this license.  

Microsoft Reciprocal License (Ms-RL)  

This is a free software license; it has a copyleft that is not strong, but 
incompatible with the GNU GPL. We urge you not to use the Ms-RL for this 
reason. 

Mozilla Public License (MPL)  

This is a free software license which is not a strong copyleft; unlike the X11 
license, it has some complex restrictions that make it incompatible with the 
GNU GPL. That is, a module covered by the GPL and a module covered by 
the MPL cannot legally be linked together. We urge you not to use the MPL 
for this reason. 

However, MPL 1.1 has a provision (section 13) that allows a program (or 
parts of it) to offer a choice of another license as well. If part of a program 
allows the GNU GPL as an alternate choice, or any other GPL-compatible 
license as an alternate choice, that part of the program has a GPL-
compatible license. 

Netizen Open Source License (NOSL), Version 1.0  

This is a free software license that is essentially the same as the Mozilla 
Public License, Version 1.1. Like the MPL, the NOSL has some complex 
restrictions that make it incompatible with the GNU GPL. That is, a module 
covered by the GPL and a module covered by the NOSL cannot legally be 
linked together. We urge you not to use the NOSL for this reason. 

Netscape Public License (NPL), versions 1.0 and 1.1  

This is a free software license, not a strong copyleft, and incompatible with 
the GNU GPL. It consists of the Mozilla Public License with an added clause 
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that permits Netscape to use your added code even in their proprietary 
versions of the program. Of course, they do not give you permission to use 
their code in the analogous way. We urge you not to use the NPL. 

Nokia Open Source License  

This is similar to the Mozilla Public License: a free software license 
incompatible with the GNU GPL. 

Old OpenLDAP License, Version 2.3  

This is a permissive non-copyleft free software license with a few 
requirements (in sections 4 and 5) that render it incompatible with the GNU 
GPL. Note that the latest version of OpenLDAP has a different license that is 
compatible with the GNU GPL. 

We urge you not to use the older OpenLDAP license for software you write. 
However, there is no reason to avoid running programs that have been 
released under this license. 

Open Software License, all versions through 3.0  

The Open Software License is a free software license. It is incompatible with 
the GNU GPL in several ways. 

Recent versions of the Open Software License have a term which requires 
distributors to try to obtain explicit assent to the license. This means that 
distributing OSL software on ordinary FTP sites, sending patches to ordinary 
mailing lists, or storing the software in an ordinary version control system, is 
arguably a violation of the license and would subject you to possible 
termination of the license. Thus, the Open Software License makes it very 
difficult to develop software using the ordinary tools of free software 
development. For this reason, and because it is incompatible with the GPL, 
we recommend that no version of the OSL be used for any software. 

We urge you not to use the Open Software License for software you write. 
However, there is no reason to avoid running programs that have been 
released under this license. 

OpenSSL license  

The license of OpenSSL is a conjunction of two licenses, one of them being 
the license of SSLeay. You must follow both. The combination results in a 
copyleft free software license that is incompatible with the GNU GPL. It also 
has an advertising clause like the original BSD license and the Apache 
license. 

We recommend using GNUTLS instead of OpenSSL in software you write. 
However, there is no reason not to use OpenSSL and applications that work 
with OpenSSL. 
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Phorum License, Version 2.0  

This is a free software license but it is incompatible with the GPL. Section 5 
makes the license incompatible with the GPL. 

PHP License, Version 3.01  

This license is used by most of PHP4. It is a non-copyleft free software 
license. It is incompatible with the GNU GPL because it includes strong 
restrictions on the use of “PHP” in the name of derived products. 

We recommend that you not use this license for anything except PHP add-
ons. 

License of Python 1.6b1 through 2.0 and 2.1  

This is a free software license but is incompatible with the GNU GPL. The 
primary incompatibility is that this Python license is governed by the laws of 
the State of Virginia, in the USA, and the GPL does not permit this. 

Q Public License (QPL), Version 1.0  

This is a non-copyleft free software license which is incompatible with the 
GNU GPL. It also causes major practical inconvenience, because modified 
sources can only be distributed as patches. 

We recommend that you avoid using the QPL for anything that you write, 
and use QPL-covered software packages only when absolutely necessary. 
However, this avoidance no longer applies to Qt itself, since Qt is now also 
released under the GNU GPL. 

Since the QPL is incompatible with the GNU GPL, you cannot take a GPL-
covered program and QPL-covered program and link them together, no 
matter how. 

However, if you have written a program that uses QPL-covered library 
(called FOO), and you want to release your program under the GNU GPL, 
you can easily do that. You can resolve the conflict for your program by 
adding a notice like this to it: 

  As a special exception, you have permission to 

link this program 

  with the FOO library and distribute 

executables, as long as you 

  follow the requirements of the GNU GPL in 

regard to all of the 
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  software in the executable aside from FOO. 

You can do this, legally, if you are the copyright holder for the program. Add 
it in the source files, after the notice that says the program is covered by the 
GNU GPL. 

RealNetworks Public Source License (RPSL), Version 1.0  

The RPSL is a free software license that is GPL-incompatible for a number 
of reasons: it requires that derivative works be licensed under the terms of 
the RPSL, and mandates that any litigation take place in Seattle, 
Washington. 

Sun Industry Standards Source License 1.0  

This is a free software license, not a strong copyleft, which is incompatible 
with the GNU GPL because of details rather than any major policy. 

Sun Public License  

This is essentially the same as the Mozilla Public License: a free software 
license incompatible with the GNU GPL. Please do not confuse this with the 
Sun Community Source License which is not a free software license. 

License of xinetd  

This is a copyleft free software license, incompatible with the GPL. It is 
incompatible because it places extra restrictions on redistribution of modified 
versions that contradict the redistribution requirements in the GPL. 

Zend License, Version 2.0  

This license is used by one part of PHP4. It is a non-copyleft free software 
license which is incompatible with the GNU GPL, and has practical problems 
like those of the original BSD license. 

We recommend that you not use this license for anything you write. 

Zope Public License version 1  

This is a simple, fairly permissive non-copyleft free software license with 
practical problems like those of the original BSD license, including 
incompatibility with the GNU GPL. 

We urge you not to use the ZPL version 1 for software you write. However, 
there is no reason to avoid running programs that have been released under 
this license, such as previous versions of Zope. 

Version 2.0 of the Zope Public License is GPL-compatible. 
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Non-Free Software Licenses 

The following licenses do not qualify as free software licenses. A non-free 
license is automatically incompatible with the GNU GPL. 

Of course, we urge you to avoid using non-free software licenses, and to avoid non-
free software in general. 

There is no way we could list all the known non-free software licenses here; after all, 
every proprietary software company has its own. We focus here on licenses that are 
often mistaken for free software licenses but are, in fact, not free software licenses. 

We have provided links to these licenses when we can do so without violating our 
general policy: that we do not make links to sites that promote, encourage or 
facilitate the use of non-free software packages. The last thing we want to do is give 
any non-free program some gratis publicity that might encourage more people to 
use it. For the same reason, we have avoided naming the programs for which a 
license is used, unless we think that for specific reasons it won't backfire. 

Aladdin Free Public License  

Despite its name, this is not a free software license because it does not allow 
charging for distribution, and largely prohibits simply packaging software 
licensed under it with anything for which a charge is made. 

Apple Public Source License (APSL), version 1.x  

Versions 1.0, 1.1 and 1.2 are not free software licenses (follow the link for 
more explanation). Please don't use these licenses, and we urge you to 
avoid any software that has been released under them. Version 2.0 of the 
APSL is a free software license. 

Artistic License 1.0  

We cannot say that this is a free software license because it is too vague; 
some passages are too clever for their own good, and their meaning is not 
clear. We urge you to avoid using it, except as part of the disjunctive license 
of Perl. 

AT&T Public License  

The AT&T Public License is a non-free license. It has several serious 
problems: 

1. The patent license is voided by any modification, no matter how small, of 

the pertinent code.  
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2. You must demand a written agreement when you distribute the sources or 

patches.  

3. It requires notifying AT&T if you distribute a patch.  

4. Your license can be terminated through no fault of yours, under section 

8/3.  

5. It makes compliance with export control laws a condition of the license.  

6. Some versions of the license require you to provide support.  

7. Some versions of the license say you cannot sell a copy of the software for 

more than the expense of distribution.  

The license has two other obnoxious features: 

1. It has a very broad reverse license to AT&T, which goes far beyond the 

use of your code, even your code modified.  

2. It asserts one needs a license from AT&T to make a link to their web site. 

This is not an immediate practical problem, since the license says it gives 

permission to make such a link. (Anyway, people shouldn't make links to 

sites about non-free software.) But such a claim should not be made or 

propagated.  

eCos Public License, version 1.1  

This was the old license of eCos. It is not a free software license, because it 
requires sending every published modified version to a specific initial 
developer. There are also some other words in this license whose meaning 
we're not sure of that might also be problematic. 

Today eCos is available under the GNU GPL with additional permission for 
linking with non-free programs. 

GPL for Computer Programs of the Public Administration  

The GPL-PA (whose original name in Portuguese is “Licença Pública Geral 
para Administração Pública”) is non-free for several reasons: 

 It permits use only in “normal circumstances”.  

 It does not allow distribution of source code without binaries.  
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 Its permissions lapse after 50 years.  

Hacktivismo Enhanced-Source Software License Agreement (HESSLA)  

This is not a free software license, because it restricts what jobs people can 
use the software for, and restricts in substantive ways what jobs modified 
versions of the program can do. 

Jahia Community Source License  

The Jahia Community Source License is not a free software license. Use of 
the source code is limited to research purposes. 

Old license of ksh93  

ksh93 used to be shipped with an original license that was not a free 
software license. One reason for this is that it required that all changes be 
sent to the developer. 

ksh93 is now released under the Common Public License. 

License of Lha  

The lha license must be considered non-free because it is so vague that you 
cannot be sure what permissions you have. 

Microsoft Limited Public License (Ms-LPL)  

This license is non-free because of section 3(F), which requires that any 
modified software you make from the original code must run on Windows. 
The Microsoft Public License does not have this restriction. 

Microsoft Limited Reciprocal License (Ms-LRL)  

This license is non-free because of section 3(G), which requires that any 
modified software you make from the original code must run on Windows. 
The Microsoft Reciprocal License does not have this restriction. 

Microsoft Reference License  

This is a non-free license: you are not allowed to modify the software at all, 
and you are only allowed to share it under very particular circumstances. 

Microsoft's Shared Source CLI, C#, and Jscript License  

This license does not permit commercial distribution, and only allows 
commercial use under certain circumstances. 

Microsoft has other licenses which it describes as “Shared Source”, some of 
which have different restrictions. 
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Microsoft Windows Embedded CE 6.0 Shared Source License  

This license is non-free because it places various limitations on the kinds of 
modifications you can make. For example, your modified software must run 
on Wince, and you are required to provide end user support for your 
software. 

NASA Open Source Agreement  

The NASA Open Source Agreement, version 1.3, is not a free software 
license because it includes a provision requiring changes to be your “original 
creation”. Free software development depends on combining code from third 
parties, and the NASA license doesn't permit this. 

We urge you not to use this license. In addition, if you are a United States 
citizen, please write to NASA and call for the use of a truly free software 
license. 

Open Public License  

This is not a free software license, because it requires sending every 
published modified version to a specific initial developer. There are also 
some other words in this license whose meaning we're not sure of that might 
also be problematic. 

License of PINE  

The license of PINE is not a free software license because it mostly prohibits 
the distribution of modified versions. It also restricts the media that can be 
used for selling copies. 

Please note that a successor to Pine, Alpine, is released under the Apache 
License, version 2.0. 

Old Plan 9 license  

This is not a free software license; it lacks essential freedoms such as the 
right to make and use private changes. Of course you should not use this 
license, and we urge you to avoid any software that has been released under 
it. A detailed discussion of this license is also available. 

In September 2002 it was observed that the published license for Plan 9 had 
been modified, adding more restrictions to it, although its date still said 
09/20/00. However, a further license change in 2003 made Plan 9 free 
software. 

Reciprocal Public License  

The Reciprocal Public License is a non-free license because of three 
problems. 1. It puts limits on prices charged for an initial copy. 2. It requires 
notification of the original developer for publication of a modified version. 3. It 
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requires publication of any modified version that an organization uses, even 
privately. 

Scilab license  

This is not a free software license because it does not allow commercial 
distribution of a modified version. 

Simple Machines License  

Despite the name, this is a software license, and it's non-free for several 
reasons: 

 You must get the licensor's permission before distributing the software.  

 You cannot sell copies of the software.  

 It's possible that your license can be terminated if you received the 

software from someone who did not obey the license's terms.  

Squeak license  

As applied to software, this is not a free software license because it requires 
all users in whatever country to obey US export control laws. As applied to 
fonts, it also does not permit modification. 

In addition, it has a requirement for users to indemnify the developer, which 
is enough to make many users think twice about using it at all. 

Sun Community Source License  

This is not a free software license; it lacks essential freedoms such as 
publication of modified versions. Please don't use this license, and we urge 
you to avoid any software that has been released under it. 

Sun Solaris Source Code (Foundation Release) License, Version 1.1  

This is not a free software license. The license prohibits redistribution, 
prohibits commercial use of the software, and can be revoked. 

University of Utah Public License  

The University of Utah Public License is a non-free license because it does 
not allow commercial redistribution. It also purports to restrict commercially 
running the software and even commercially giving consultation about it. 
Those restrictions are probably not legally enforceable under US copyright 
law, but they might be in some countries; even asserting them is outrageous. 
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The use of this license by the University of Utah exemplifies a dangerous 
trend for universities to restrict knowledge rather than contributing it to the 
public. 

If a university tries to impose a license like this on the software you are 
writing, don't give up hope. With persistence and firmness, and some 
forethought, it is possible to prevail over money-grabbing university 
administrators. 

The earlier you raise the issue, the better. 

YaST License  

This is not a free software license. The license prohibits distribution for a fee, 
and that makes it impossible for the software to be included in the many CD-
ROM free software collections that are sold by companies and by 
organizations such as the FSF. 

There may be another problem in section 2a, but a word seems to be 
missing there, so it is hard to be sure what meaning is really intended. 

(The YaST software itself no longer uses this non-free YaST license; happily, 
it is now free software, released under the GNU GPL.) 

 

Licenses For Documentation 
 
Free Documentation Licenses 

The following licenses qualify as free documentation licenses. 

GNU Free Documentation License  

This is a license intended for use on copylefted free documentation. We plan 
to adopt it for all GNU manuals. It is also suitable for other kinds of useful 
works (such as textbooks and dictionaries, for instance). Its applicability is 
not limited to textual works (“books”). 

Apple's Common Documentation License, Version 1.0  

This is a Free Documentation license that is incompatible with the GNU FDL. 
It is incompatible because Section (2c) says “You add no other terms or 
conditions to those of this License”, and the GNU FDL has additional terms 
not accounted for in the Common Documentation License. 

FreeBSD Documentation License  

This is a permissive non-copyleft free documentation license that is 
compatible with the GNU FDL.  
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Open Publication License, Version 1.0  

This license can be used as a free documentation license. It is a copyleft 
free documentation license provided the copyright holder does not exercise 
any of the “LICENSE OPTIONS” listed in Section VI of the license. But if 
either of the options is invoked, the license becomes non-free. In any case, it 
is incompatible with the GNU FDL. 

This creates a practical pitfall in using or recommending this license: if you 
recommend “Use the Open Publication License, Version 1.0 but don't enable 
the options”, it would be easy for the second half of that recommendation to 
get forgotten; someone might use the license with the options, making a 
manual non-free, and yet think he or she is following your advice. 

Likewise, if you use this license without either of the options to make your 
manual free, someone else might decide to imitate you, then change his or 
her mind about the options thinking that that is just a detail; the result would 
be that his or her manual is non-free. 

Thus, while manuals published under this license do qualify as free 
documentation if neither license option was used, it is better to use the GNU 
Free Documentation License and avoid the risk of leading someone else 
astray. 

Please note that this license is not the same as the Open Content License. 
These two licenses are frequently confused, as the Open Content License is 
often referred to as the “OPL”. For clarity, it is better not to use the 
abbreviation “OPL” for either license. It is worth spelling their names in full to 
make sure people understand what you say. 

 
Non-Free Documentation Licenses  

The following licenses do not qualify as free documentation licenses: 

Open Content License, Version 1.0  

This license does not qualify as free, because there are restrictions on 
charging money for copies. We recommend you do not use this license. 

Please note that this license is not the same as the Open Publication 
License. The practice of abbreviating “Open Content License” as “OPL” 
leads to confusion between them. For clarity, it is better not to use the 
abbreviation “OPL” for either license. It is worth spelling their names in full to 
make sure people understand what you say. 

Open Directory License (aka dmoz.org License)  

This is not a free documentation license. The primary problems are that your 
right to redistribute any given version is not permanent and that it requires 
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the user to keep checking back at that site, which is too restrictive of the 
user's freedom. 

 
Licenses for Works of Practical Use Besides Software and 
Documentation 
 
GNU General Public License  

The GNU GPL can be used for general data which is not software, as long 
as one can determine what the definition of “source code” refers to in the 
particular case. As it turns out, the DSL (see below) also requires that you 
determine what the “source code” is, using approximately the same definition 
that the GPL uses. 

GNU Free Documentation License  

The GNU FDL is recommended for textbooks and teaching materials for all 
topics. (“Documentation” simply means textbooks and other teaching 
materials for using equipment or software.) We also recommend the GNU 
FDL for dictionaries, encyclopedias, and any other works that provide 
information for practical use. 

Creative Commons Attribution 2.0 license (a.k.a. CC-BY)  

This is a non-copyleft free license that is good for art and entertainment 
works, and educational works. Please don't use it for software or 
documentation, since it is incompatible with the GNU GPL and with the GNU 
FDL. 

Creative Commons publishes many licenses which are very different. 
Therefore, to say that a work “uses a Creative Commons license” is to leave 
the principal questions about the work's licensing unanswered. When you 
see such a statement in a work, please ask the author to highlight the 
substance of the license choices. And if someone proposes to “use a 
Creative Commons license” for a certain work, it is vital to ask immediately, 
“Which one?” 

Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0 license (a.k.a. CC-BY-SA)  

This is a copyleft free license that is good for artistic and entertainment 
works, and educational works. Please don't use it for software or 
documentation, since it is incompatible with the GNU GPL and with the GNU 
FDL. 

Please be specific about which Creative Commons license is being used. 

Design Science License (DSL)  
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This is a free and copyleft license meant for general data. Please don't use it 
for software or documentation, since it is incompatible with the GNU GPL 
and with the GNU FDL; however, it is fine to use for other kinds of data. 

Free Art License  

This is a free and copyleft license meant for artistic works. It permits 
commercial distribution, but any larger work including the copylefted work 
must be free. Please don't use it for software or documentation, since it is 
incompatible with the GNU GPL and with the GNU FDL. 

Licenses for Fonts 

The licenses below apply to an instantation of a design in a computer file, not the 
artistic design. As far as we know, an implementation of a design is always 
copyrightable. The legal status of the artistic design is complex, and varies by 
jurisdiction. 

GNU General Public License  

The GNU GPL can be used for fonts. However, note that it does not permit 
embedding the font in a document unless that document is also licensed 
under the GPL. If you want to allow this, use the font exception. See also this 
explanatory essay about the GPL Font Exception. 

Arphic Public License  

This is a copyleft free software license, incompatible with the GPL. Its normal 
use is for fonts, and in that use, the incompatibility does not cause a 
problem. 

SIL Open Font License 1.1  

The Open Font License (including its original release, version 1.0) is a free 
copyleft license for fonts. Its only unusual requirement is that fonts be 
distributed with some computer program, rather than alone. Since a simple 
Hello World program will satisfy the requirement, it is harmless. Neither we 
nor SIL recommend the use of this license for anything other than fonts. 

 
Licenses for Works of Opinion and Judgment 

Works that express someone's opinion—memoirs, editorials, and so on—serve a 
fundamentally different purpose than works for practical use like software and 
documentation. Because of this, we expect them to provide recipients with a 
different set of permissions: the permission to copy and distribute the work verbatim, 
for both commercial and noncommercial purposes. Richard Stallman discusses this 
frequently in his speeches. 
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Because so many licenses meet these criteria, we cannot list them all. If you are 
looking for one to use yourself, however, there are two that we recommend: 

GNU Verbatim Copying License  

This is the license used throughout the GNU and FSF web sites. It is very 
simple, and especially well-suited to written works. 

Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 license (a.k.a. CC-BY-ND)  

This license provides much the same permissions as our verbatim copying 
license, but it's much more detailed. We particularly recommend it for audio 
and/or video works of opinion. Please be specific about which Creative 
Commons license is being used. 
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ANEXO II – LICENÇAS COMPATÍVEIS OSS – OSI 



 

 

149 

Licenses by Name 
Mon, 2006-09-18 12:56 — Michael Tiemann  

The following licenses have been approved by the OSI via the License Review Process.  

• Academic Free License 3.0 (AFL 3.0)  

• Affero GNU Public License  

• Adaptive Public License  

• Apache Software License  

• Apache License, 2.0  

• Apple Public Source License  

• Artistic license  

• Artistic license 2.0  

• Attribution Assurance Licenses  

• New and Simplified BSD licenses  

• Boost Software License (BSL1.0)  

• Computer Associates Trusted Open Source License 1.1  

• Common Development and Distribution License  

• Common Public Attribution License 1.0 (CPAL)  

• Common Public License 1.0  

• CUA Office Public License Version 1.0  

• EU DataGrid Software License  

• Eclipse Public License  

• Educational Community License, Version 2.0  

• Eiffel Forum License  

• Eiffel Forum License V2.0  

• Entessa Public License  

• Fair License  

• Frameworx License  

• GNU General Public License (GPL)  

• GNU General Public License version 3.0 (GPLv3)  

• GNU Library or "Lesser" General Public License (LGPL)  

• GNU Library or "Lesser" General Public License version 3.0 (LGPLv3)  

• Historical Permission Notice and Disclaimer  

• IBM Public License  

• Intel Open Source License  
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• ISC License  

• Jabber Open Source License  

• Lucent Public License (Plan9)  

• Lucent Public License Version 1.02  

• Microsoft Public License (Ms-PL)  

• Microsoft Reciprocal License (Ms-RL)  

• MIT license  

• MITRE Collaborative Virtual Workspace License (CVW License)  

• Motosoto License  

• Mozilla Public License 1.0 (MPL)  

• Mozilla Public License 1.1 (MPL)  

• Multics License  

• NASA Open Source Agreement 1.3  

• NTP License  

• Naumen Public License  

• Nethack General Public License  

• Nokia Open Source License  

• Non-Profit Open Software License 3.0 (Non-Profit OSL 3.0)  

• OCLC Research Public License 2.0  

• Open Group Test Suite License  

• Open Software License 3.0 (OSL 3.0)  

• PHP License  

• Python license (CNRI Python License)  

• Python Software Foundation License  

• Qt Public License (QPL)  

• RealNetworks Public Source License V1.0  

• Reciprocal Public License  

• Reciprocal Public License 1.5 (RPL1.5)  

• Ricoh Source Code Public License  

• Simple Public License 2.0  

• Sleepycat License  

• Sun Industry Standards Source License (SISSL)  

• Sun Public License  

• Sybase Open Watcom Public License 1.0  

• University of Illinois/NCSA Open Source License  
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• Vovida Software License v. 1.0  

• W3C License  

• wxWindows Library License  

• X.Net License  

• Zope Public License  

• zlib/libpng license  
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APÊNDICE I - QUESTIONÁRIO 
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ANEXO III – Questionário para o Gestor da Empresa Usuária principal e para o 

Consultor (pesquisador) do Projeto: 

Empresa: Portal da Ajuda 

Data: 21/10/2008 

 

Obs.: Este questionário está respondido pelo pesquisador de forma livre com base em 

suas anotações no decorrer do projeto. Ele deverá ser complementado com as 

opiniões da usuária principal e do gestor do Portal da Ajuda, que devem considerar 

concordâncias, discordâncias e observações complementares a resposta do 

pesquisador. 

 

Obs1: As respostas abaixo  estão em comum acordo entre a usuária principal 

CRISTINA e o gestor do Portal da ajuda ANTONIO FLORENCE 

 

FASE ADOÇÃO E SELEÇÃO: 

 

• Quais os objetivos estratégicos, visões, metas e objetivos da instituição? 

JULIANO: A associação tem por objetivo a promoção da assistência social, do 

voluntariado e do combate à pobreza, mediante prestação de serviços de apoio a 

doações de bens móveis ou imóveis, materiais ou imateriais. Tais serviços consistem 

na intermediação dos atos de doação entre pessoas físicas ou jurídicas... na qualidade 

de doadoras, e pessoas físicas e jurídicas... na qualidade de donatários. Entre outras 

atividades, a associação manterá um "site" na rede mundial de computadores ( 

"internet") com o objetivo de facilitar a intermediação entre doadores e donatários. 

A associação tem como meta futura expandir seu campo de atuação, chegando até 

mesmo a atuar em outras praças e contar com diversos almoxarifados para suportar o 

crescimento da ONG. 

 

USUÁRIOS PORTAL: O Portaldajuda tem como objetivo a intermediação de bens 

de consumo duráveis recebidas de pessoas físicas ou jurídicas para instituições 

filantrópicas que atendam pessoas em situação de carestia ou risco social. Através de 

um site na rede mundial , o doador tem acesso a todas as instituições cadastradas e  
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tem a opção, ou não , de escolher para qual instituição quer que se destine a sua 

doação. Nós retiramos e entregamos o item doado. 

Temos como meta a ampliação de nossas atividades, através da instalação de novos 

centros de distribuição em outros  regiões de São Paulo . A nossa visão é tornar-se 

referencia no 3º setor, alcançando até 2015, o primeiro milhão  de doações.  

 

• Quais os fatores críticos de sucesso para a instituição? 

JULIANO: São fatores críticos de sucesso para a Associação:  

o Possuir uma boa estrutura de TI para suportar a intermediação de altos 

volumes de doações com o mínimo de pessoal e máxima eficiência.  

o Possuir o controle das doações efetuadas, a geração de relatórios e 

indicadores de produtividade, entre outros. 

o Possuir locais de armazenamento possibilitando maior volume de 

doações; 

o Possuir veículos de transporte para levar e captar as doações.  

o Otimizar a carga e rota de veículos. 

o Possuir um site eficiente e eficaz, que estimule e facilite tanto os doadores 

a realizar a doação quanto as instituições a publicar suas necessidades. 

o Integração do site (front end) com o controle operacional (sistema de 

gestão) 

o Integração do sistema de gestão com o roteador. 

 

USUÁRIOS PORTAL 

          Os fatores críticos são: 

1) Possuir uma infra estrutura física que permita  suportar a operação : galpão 

para armazenar as doações recebidas;  01 caminhão e O1 VAN para 

retirada e entrega das doações; escritório administrativo  e staff  adequado 

as necessidades. 

2) Possuir um,  Sistema de Gestão Empresarial que suporte o controle de: 

a) Entrada  e saída de doações 

b) Estoque 
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c) Cadastro de instituições, voluntários, patrocinadores, parceiros, 

etc.. 

d) Relatórios que permitam uma  analise macro das atividades da 

ONG  

e) Relatórios que forneçam detalhamento das atividades como: Nº de 

doadores, nº de pessoas e instituições atendidas, valor de reposição 

da doações , etc... 

f) Possuir estrutura de TI em rede entre escritório central e os centros 

de distribuição ( armazéns). 

g) Ter    um site  simples e eficaz para que o internauta navegue e se 

sinta estimulado a fazer as doações. 

h) Integrar o site com o EPR. 

           

• Qual a visão de importância estratégica da TI para os objetivos da corporação. 

JULIANO: A TI tem papel estratégico e central na empresa, uma vez que a função 

de intermediador da empresa é realizada suportada através da tecnologia da 

informação. 

 

USUÁRIOS PORTAL: A TI é imprescindível para a ONG, devido ao grande volume 

de entrada e saída  de doações e necessidade de controle das mesmas. 

 

• Que sistemas de gestão são desejados para atender as estratégias da corporação? 

JULIANO: Como a TI ocupa espaço estratégico na atuação da companhia, diversos 

sistemas são desejados. Entre eles podemos destacar um sistema integrado de gestão 

(ERP Compiere), um site Web como interface entre doadores, Portal da Ajuda e 

donatários, e um sistema roteador para otimizar a transporte do Portal da Ajuda. 

 

USUÁRIOS PORTAL: Sistema de Gestão Empresarial  - COMPIERE  e um Web 

site integrados. 

 

• Porque a empresa optou por um sistema ERP? Quais os benefícios buscados com 

o ERP? 
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JULIANO: A empresa apresentou suas necessidades a um grupo de estudo da 

Engenharia de Transportes da USP liderados pelo professor Marcus Rodrigues. O 

grupo de estudos da USP recomendou a adoção de um ERP livre para um controle 

operacional e de gestão, e um site integrado que colete e envie informações ao Portal. 

Um sistema de roteamento para ser integrado futuramente ao Compiere. 

 

USUÁRIOS PORTAL: Apresentamos ao Prof. Marcos Rodrigues e seus alunos 

todas as atividades e necessidades do Portaldajuda. Este após analise nos orientou a 

trabalhar com um ERP  e um site integrado e nos apresentou o Juliano Correa, que 

ficou responsável em escolher o sistema que atendesse as nossas necessidades , assim 

como nos auxiliar nas customizações  e implantação do mesmo. 

 

• Porque um ERP desenvolvido na forma de software livre? 

JULIANO: Pelo baixo custo de aquisição inicial da solução, por apresentar o estado 

da arte em tecnologia e por apresentar um Framework (ferramenta de 

desenvolvimento) aberto e de fácil adaptação do software as particularidades do 

Portal da Ajuda. Além que todo o código fonte ficará guardado no servidor do Portal 

da Ajuda, dando independência de escolha de fornecedores na evolução do software. 

 

USUÁRIOS PORTAL: Por ser de baixo custo  , por ser um software aberto  e de 

fácil adaptação as nossas necessidades.  

 

• Quais seriam possíveis alternativas ao uso de um ERP, e porque foram 

preteridas?   

JULIANO: As possíveis alternativas avaliadas pelo grupo de estudo da USP foram  

o Desenvolvimento interno na USP. 

o Desenvolvimento através de um framework; 

o Uso de um ERP proprietário. 

o Uso de um ERP livre. 

Nos critérios de comparação entre as alternativas, a que se apresentou mais viável e 

aderente foi à adoção de um ERP livre (pelo baixo custo de aquisição) e em segundo 
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lugar um ERP proprietário. Decidiu-se pelo ERP livre, e em terceiro o uso de um 

framework de desenvolvimento.  

 

USUÁRIOS PORTAL: Para nós do Portal, a alternativa seria planilhas em Excel, 

mas que em pouco tempo  se tornariam inviáveis devido ao grande  volume de 

informações  a serem controladas . Um segundo ponto,é que  com o  crescimento da 

ONG  e  a abertura de novos  CDs (armazéns) , teríamos  a  necessidade de se 

integrar todas estas informações e posições de estoques. 

 

• Quais foram os fatores considerados para comparação das alternativas de seleção 

de ERP? 

JULIANO: Abaixo o quadro dos fatores considerados na comparação das 

alternativas avaliada pelo grupo de estudos da USP.   
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DESENVOLVER NOVO 
SOFTWARE

DESENVOLVER NOVO 
SOFTWARE COM 
FRAMEWORK

USAR ERP 
PROPRIETÁRIO

USAR ERP LIVRE

FUNCIONALIDADE
S EXIXTENTES

Desenvolver novas 
funcionalidades já existentes e 
amadurecidas em diversos 
softwares proprietários e livres

Desenvolver novas funcionalidades 
já existentes e amadurecidas em 
diversos softwares proprietários e 
livres

Adaptação da empresa ao 
software

Adaptação da empresa ao 
software

FUNCIONALIDADE
S PARTICULARES

Adaptação do software 
exatamente as necessidades do 
Portal

Adaptação do software exatamente 
as necessidades do Portal

Adaptação do software 
exatamente as necessidades 
do Portal

Adaptação do software 
exatamente as necessidades 
do Portal

EXISTENCIA DE 
FRAMEWORK 
/TOOLS

Falta de um framework para 
desenvolvimento, ficando a 
carga da empresa contratada

Framework existente, 
desenvolvendo sobre um modelo 
pronto de software

Framework existente, 
normalmente a ferramenta de 
desenvolvimento do ERP 
Proprietário (tools)

Framework existente, 
normalmente a ferramenta 
de desenvolvimento do 
ERP livre

ESFORÇO DOS 
USUÁRIOS DO 
PORTAL

Grande dependencia dos 
recursos do Portal para testes 
do novo sistema

Grande dependencia dos recursos 
do Portal para testes do novo 
sistema

Os usuários tem que se 
adaptar ao software, mas as 
funcionalidades existentes já 
é usado em várias empresas e 
possui estabilidade maior

Os usuários tem que se 
adaptar ao software, mas as 
funcionalidades existentes 
já é usado em várias 
empresas e possui 
estabilidade maior

ESTABILIZAÇÃO 
DO SOFTWARE

Necessário maior tempo de uso 
para estabilização do sistema

Tempo médio para estabilidade do 
sistema, já que com o uso de 
framework espera-se redução de 
erros no desenvolvimento

Tempo pequeno para 
estabilização do software nas 
funcionalidades existentes, e 
customizações realizadas 
com o framework possuem 
estabilidade

Tempo pequeno para 
estabilização do software 
nas funcionalidades 
existentes, e customizações 
realizadas com o 
framework possuem 
estabilidade

TECNOLOGIA 
UTILIZADA

Portal pode exigir uso de 
linguagens e protocolos 
abertos e o fornecimento do 
código fonte ao Portal. Ex. 
JAVA / APACHE / Liberdade 
de DB, etc

Portal pode exigir uso de 
linguagens e protocolos abertos e o 
fornecimento do código fonte ao 
Portal. Ex. JAVA / APACHE / 
Liberdade de DB, etc

Uso de linguagem do 
fornecedor do software, 
quase sempre proprietária e 
ultrapassada

Normalmente usam o 
estado da arte da 
tecnologia, sempre com 
tecnologias abertas

CONTRATAÇÃO DE 
CONSULTORIA DE 
IMPLANTAÇÃO

Contratação de empresa 
externa para análise de 
funcionalidades e para 
desenvolvimento técnico. 
Ferramentas abertas são em 
teoria conhecidas por bom 
número muito de consultorias 
(JAVA, etc.)

Contratação de empresa externa 
para análise de funcionalidades e 
para desenvolvimento técnico. 
Ferramentas (framework)  abertos 
são em teoria conhecidas por 
razoável número de consultorias 
(JAVA, etc.)

Contratação de empresa 
externa certificada pelo 
fornecedor do software, uma 
vez que normalmente as 
linguagens são proprietárias e 
conhecidas somente por 
empresas certificadas

Contratação de empresa 
externa para análise de 
funcionalidades e para 
desenvolvimento técnico. 
Ferramentas dos ERP livres 
são conhecidos por pequeno 
e fragmentado número de 
consultorias (JAVA, etc.)

DEPENDENCIA DO 
FORNECEDOR / 
DESENVOLVEDOR

Dependencia de desenvolvedor 
criador do software. Grande 
esforço para trocar de 
desenvolvedor

Dependencia de desenvolvedor 
criador do software. Grande esforço 
para trocar de desenvolvedor

Dependencia parcial do 
fornecedor do software, mas 
diversas empresas 
certificadas pelo fornecedor 
do software podem prestar o 
serviço de implementação

Independencia do 
fornecedor, mas pequeno 
número de consultorias 
domina a implementação de 
ERP livre

CUSTO LICENÇAS Baixo custo Baixo Custo Alto Custo Baixo Custo

CUSTO 
IMPLANTACÃO

Alto custo

Custo reduzido pelo uso do 
framework, mas ainda alto pela 
quantidade de desenvolvimentos 
requeridos (todas funcionalidades)

Médio custo, pela 
necessidade de menos 
desenvolvimentos e uso de 
funcionalidades existentes

Médio custo, pela 
necessidade de menos 
desenvolvimentos e uso de 
funcionalidades existentes  

 

USUÁRIOS PORTAL: O sistema ERP Compiere foi nos apresentado pelo Juliano 

Correia. Nós achamos uma ótima opção por ser um software livre, de baixo custo e 

que permite acompanhar o crescimento e necessidades da ONG. 

 

• Quais as principais características dos sistemas anteriores? 

JULIANO: Os controles de movimentação, doações, cadastros de instituições e 

parceiros é realizado em planilhas Excel. Um site apresenta as listas de necessidades 

das instituições, mas é atualizado manualmente. Não há sistema de rotas. 
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USUÁRIOS PORTAL: Todo o controle sempre foi feito por planilhas em Excel.A 

lista de necessidades apresentada no site , assim como os bens já recebidos é sempre 

atualizado manualmente.  

 

• Quais os benefícios buscados pela empresa ao utilizar o sistema ERP? Eles foram 

formalmente definidos no inicio do projeto 

JULIANO: Sim. Os benefícios foram: 

o Uma ferramenta que não apresentasse restrições ao crescimento 

do Portal da Ajuda; 

o Controlasse a gestão e movimentação interna; 

o Fosse acessível via Web de qualquer localidade. 

o Controlasse múltiplos armazéns e sites; 

o Tivesse baixo custo inicial de aquisição; 

o Integrasse as informações com o site do Portal; 

o Não ficasse amarrado a um fornecedor único; 

o Tivesse uma base de informações centralizada e não redundante; 

o Suportar os processos operacionais do Portal da Ajuda. 

o Integrasse futuramente com um sistema de rotas 

 

USUÁRIOS PORTAL: Sim, os benefícios buscados foram: 

1) Um sistema que controlasse toda a gestão do Portaldajuda. 

2) Que pudesse ser ampliado na medida do crescimento da ONG.. 

3) Que suportasse ser integrado ao site. 

4) Que permitisse o controle de  estoque de vários armazéns, através de uma 

base de dados centralizada. 

5) Que tivesse baixo custo 

6) Que atendesse todos  os processo operacionais do Portal.  

 

• Como foi o processo de tomada de decisão e de escolha do ERP livre? Quais foram 

às etapas? Quem foi envolvido?  
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JULIANO: O processo de escolha ficou a cargo do grupo gestor da USP, sempre 

com a concordância e aprovação do Portal da Ajuda. O ERP livre foi escolhido 

através de pesquisas no site repositório www.sourceforge.net, em pesquisas 

acadêmicas e em consulta junto a empresas de consultoria e universidades. 

 

USUÁRIOS PORTAL: A escolha foi feita pelo grupo coordenado pelo Prof. Marcos 

da USP e apresentado ao Portal que concordou plenamente com o ERP pela sua 

abrangência e funcionalidade. 

 

• A empresa tem alguma característica particular que poderia representar uma 

dificuldade na utilização do ERP? 

JULIANO: O Portal possui diversas características particulares. Apesar de ser uma 

empresa pequena, apresenta processos complexos como grandes corporações. Os 

volumes de transações também são altos, já tendo alcançado mais de 1 milhão de 

doações em 3 anos de atuação. Precisa de um ERP que possa crescer ao longo do 

tempo sem restrições. Precisa de ferramenta de acesso remoto via web. Precisa de 

controle de múltiplos sites e almoxarifados. Precisa controle de senha de usuários.  

 

USUÁRIOS PORTAL: Sim, embora seja uma empresa sem fins lucrativos, controla 

um volume alto de movimentação de doações, e com o seu crescimento, surge a 

necessidade de descentralizar o estoque. Com isto precisamos de acesso remoto via 

web para controle destes estoques, sistemas de segurança , senha para os diversos 

usuários e integração com o site. 

 

FASE IMPLEMENTAÇÃO: 

 

• Como foi conduzida a implementação do ERP? Quem definiu a metodologia? 

Qual era esta metodologia? 

JULIANO: A implementação foi conduzida pela usuária chave do Portal da Ajuda 

em conjunto com o pesquisador, que atuou como consultor de funcionalidades. Os 

desenvolvimentos foram realizados por um recurso provido pela empresa TKTI. O 
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gestor do Portal da Ajuda teve participação ativa em reuniões de direcionamento, 

gestão e decisão. 

 

USUÁRIOS PORTAL: Todos os passos de implementação foram dados em conjunto 

com o consultor  Juliano Correa .As customizações e desenvolvimentos necessários 

foram realizados pela empresa TKTI, indicada e supervisionada pelo consultor. 

 

• Como foi estruturada a equipe de projeto? 

JULIANO: A equipe de projeto foi estruturada da seguinte maneira: 

o Autor/Pesquisador: Atuou como líder da pesquisa e como 

consultor no projeto. Participação ativa na adoção, seleção e 

implementação do ERP. 

o CEO – Presidente e fundador da organização, responsável por 

aprovar qualquer investimento financeiro no projeto; 

Responsável pelas questões estratégicas e plano diretor da 

instituição. Nesta pesquisa terá forte atuação e poder de 

decisão nos processos de adoção e seleção do ERP.  

o Analista de Negócios (usuária chave): Gerente da instituição 

responsável pela operação da empresa. Responsável por 

definir os processos da empresa e a análise da aderência ao 

sistema ERP. Nesta pesquisa terá forte atuação e influência 

nos processos operacionais voltados a implementação do 

sistema. 

o Analistas Técnicos – 2 desenvolvedores contratados pela 

instituição junto a uma empresa de consultoria responsável 

pela customização do sistema, sem influência direta nos 

processos de adoção, seleção e implementação do ERP 

USUÁRIOS PORTAL: 

1) O consultor Juliano Correia participou de todos os passos desde 

escolha do ERP  até a implementação do Projeto.  
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2) A usuária chave ,Cristina Mello ,  coordenadora de todas as ações da 

instituição, foi responsável em definir junto com o Juliano todos os 

processos e funcionalidades do sistema. 

3) O Presidente, Antonio Florence, responsável pelo planejamento 

estratégico e investimentos financeiros. participou de todas as reuniões 

de decisão quanto a escolha do software. 

4) Técnicos da empresa TKTI foram  contratados para customizar as telas 

por nós definidas.  

 

• Que problemas ocorreram durante a implementação? Como foram resolvidos? 

JULIANO: Os principais problemas foram: 

o Atrasos constantes na implementação causados por 

inexperiência do desenvolvedor, que era um estagiário 

contratado e fornecido com baixos honorários ao Portal da 

Ajuda. 

o Atrasos na implementação causados por viagens e 

indisponibilidades do consultor/pesquisador; 

o Customizações e adaptações não previstas no inicio do projeto 

que exigirão contratação de serviços com custos adicionais 

não previstos pelo Portal da Ajuda. (principalmente 

relatórios). 

o Não ficou claro o entendimento no inicio do projeto que o 

escopo abrangido pelos alunos da USP restringia-se ao ERP 

Compiere. O site e a integração entre eles ficaram fora do 

escopo. 

Os problemas exigiram boa dose de paciência dos usuários e gestores do Portal da 

Ajuda. 

 

USUÁRIOS PORTAL: 

1) Atrasos na customização das telas feitas pelo técnico da TKTI, devido a 

inexperiência do mesmo. ( contratado a baixo custo) 
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2) Atrasos pelo pouca disponibilidade de tempo do consulto, devido ao grande 

número de viagens de ordem profissional  que foi obrigado a fazer  . 

3) Necessidade de desenvolver relatórios específicos para o Portal, que não 

foram previstos no inicio da implantação e que geraram custos adicionais 

 

� Quando surgia uma discrepância entre o sistema e os processos do departamento 

como era resolvida? Se a alternativa fosse mudar o processo, como isto era 

conduzido? 

JULIANO: A mudança de processos ou customização sempre era decidida 

inicialmente pela usuária chave em conjunto com o consultor/pesquisador. Toda 

customização e alteração que envolvesse custos e prazo eram aprovadas pelo gestor 

do Portal da Ajuda. 

 

USUÁRIOS PORTAL: Sempre foram resolvidos em conjunto entre a usuária chave 

e o consultor. O presidente só foi envolvido quando surgia a necessidade de se alterar 

os custos previstos.  

 

� Quais foram os aspectos considerados críticos durante a fase de implementação? 

JULIANO: Os aspectos críticos foram os processos de cadastramento de parceiros 

(instituições, doadores, voluntários, etc.), a implementação dos processos de adoção 

e de recebimento. 

USUÁRIOS PORTAL: Os aspectos críticos foram a implantação dos processos de 

Recebimento e Envio de Doações  X  a Lista de Necessidades  das Instituições. 

 

� Como foi o início da operação? Houve “paralelo” com o sistema antigo e com as 

planilhas Excel? 

JULIANO: Sim, houve paralelo. Os controles continuaram sendo feitos em paralelo 

no Excel, principalmente por relatórios adicionais não existirem no Compiere. 

Os relatórios estão adicionais estão em fase de contratação de consultoria externa 

para desenvolvimento. 

 

USUÁRIOS PORTAL:Sim, com planilhas em Excel. 
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APÊNDICE II – LEVANTAMENTO DOS PROCESSOS 
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Definição dos Entes:
Entes Geral:
- Gestor:

- Serão criados no sistema dois tipos de gestores: 
-Gestor Master: terá acesso a todas as informações disponíveis;
-Gestor Associado: terá acesso restrito. Cada CD terá um Gestor Associado individual.

- Comitê Gestor: Formado por pessoas chave da organização que tomarão decisões importantes.

- Assessor: Executa funções não especializadas que podem ser delegadas.
- Doadores;

- Pessoas Físicas ou Jurídicas dispostas a fazer doação de bens e/ou serviços.
- Instituições:

- Órgãos beneficiados pelas doações.
- Voluntários para Transporte
- Centros de Distribuição:

- Locais de Estocagem e centralização de doações, associados a Áreas de Influência, 
responsáveis pela movimentação de bens em sua região. O Controle de Estoque é feito para 
cada CD.

Demanda de Produtos e Serviços:
- Produtos: Definidos por lista (Tipo, Quantidade);

– Serviços: a função do portal é apenas prover uma lista tipo “Quadro de Avisos” de Serviços 
Oferecidos e Necessários (não vamos entrar em longas listas de tipologia de serviços.

Doações de Produtos e Serviços
- Lista de Tipologia enviada pelo pessoal do Portal.

 
 

Transações de Estoques:
Estados dos Produtos:
- Estados pelos quais todos os bens que necessitam de estocagem passam 

durante as doações, seja nos processos tipo DOADOR � CD ou CD �
Instituição.

- Oferecido
- Aceito (Assessor)
- Alocado (Algoritmo)
- Entregue (Assessor)

- Desenho dos Processos:
A seguir são apresentados os seguintes processos desenhados em aula:
- Levantamento e Credenciamento de Instituições Donatárias;
- Processo de Entrada de Demanda (Lista de necessidades de Donatários);
- Processos de Doação

- Processo de Entrega Direta no donatário; e 
- Processo de Armazenagem no CD do Portal da Ajuda.

- Processo de Roteamento de Entregas;
- Processo de Sistema Supervisor dos Assessores.
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Legenda para os Processos:
Figuras:

Atividade Manual

Atividade Suportada pelo Sistema

Decisão Manual

Finalização do Processo

 
 

Valida Instituição no 
Sistema

Entra com Instituição e 
Relatórios de Visitas no 

Sistema

Não

Sim

Levantamento e Credenciamento (Instituições Donatárias)

Visita a 
Instituições e 

faz uma 
radiografia das 
necessidades

Gera relatório de 
motivos pelo qual a 

instituição não foi aceita 
e lista de requisitos 

para aceitação se for o 
caso.

Quer encaminhar 
para o parceiro?

Sim Sistema envia e-mail 
para o parceiro

Cumpre requisitos 
do Portal para 

aceitação?

Não

Atividades da Assistente Social

Atividades realizadas por Assessores

Atividades sem marcação realizadas pelo Sistema automaticamente

Fim
Atividades realizadas pelo Comitê Gestor

Dependendo do motivo gera um folow-up.

Principal motivo de não aceitação é a má
gestão da instituição

Parceiros devem ter acesso à Banco de 
Dados das Instituições (apenas visualização) 

Entra com urgência das 
necessidades com justificativas 
escritas.

Atividades realizadas por Gestor do CD / Motorista do CD
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Estoque 
atende à

demanda?

Não

Sim

Entrada de Demanda

(Lista de Necessidades das Instituições Donatárias)
Especificação e entrada 
da demanda presente 

da Instituição no 
Sistema

Confirma recebimento 
no Sistema

Atualiza Demanda no 
Sistema

Demanda em aberto

Atualiza o Estoque

Vai para Processo de 
Entregas

Motorista faz a 
entrega

Motorista recebe rota 
do Sistema de Entregas

Fim

Atividades da Assistente Social

Atividades realizadas por Assessores
Atividades realizadas por Gestor do CD / Motorista do CD

Atividades sem marcação realizadas pelo Sistema automaticamente

Atividades realizadas pelo Comitê Gestor

Gerar processo de 
captação de itens para 

suprir demandas

 
 

Entra com Oferta no 
Sistema

Vai para Processo de 
entrega direta *

Vai para Processo de 
armazenagem **

Existe 
Demanda?

Oferta 
Aceita?

Não

Sim

Processo de Doação

Não

Sim

Tem destinação 
pré definida?

Sim

Não

#

Sistema envia 
Mensagem 
Automática

Doador faz 
Consulta de 

necessidades 
ao Site / 
Telefone

Cadastra Doador no 
Sistema

Atividades da Assistente Social

Atividades realizadas por Assessores

Atividades sem marcação realizadas pelo Sistema automaticamente

Atividades realizadas pelo Comitê Gestor

Campanhas: entra com doações em lotes

Atividades realizadas por Gestor do CD / Motorista do CD
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Alocação (decisão 
sobre quem receberá a 

doação)

Confirma recebimento 
no Sistema

Doador, instituição 
ou voluntário fará

o transporte?

Não

Sim

Atualiza Demanda no 
Sistema

Processo de Doação (entrega direta no 
donatário sem passar pelo CD*)

Geração de Parâmetros 
para Decisão do local 

de Alocação

Regra para decisão de Prioridades: Decisão 
Tomada pela Assistente Social.

O Sistema gera relatórios com informações para 
decisão. Critérios por Proximidade e por Data de 
Entrada da necessidade no Sistema

Vai para Processo de 
Entregas

#

Doação em 
bom estado?

Não

Sim

Gera lista de itens 
recusados no cadastro 

de doador

Motorista faz 
avaliação dos 
itens doados

Instituição faz 
avaliação dos 
itens doados

Motorista recebe rota 
do Sistema de Entregas

Fim

Atividades da Assistente Social

Atividades realizadas por Assessores

Atividades sem marcação realizadas pelo Sistema automaticamente

Atividades realizadas pelo Comitê Gestor

O sistema aloca 
as doações, 
exceto em casos 
de Urgência 
quando o Comitê 
Gestor decidirá

Envia para sucata

Atividades realizadas por Gestor do CD / Motorista do CD

 
 

Sistema Aloca Doação 
no CD mais próximo

Confirma recebimento 
no Sistema

Doador, 
instituição ou 

voluntário fará o 
transporte? Não

Sim

Atualiza o Estoque

Processo de Doação (armazenagem no 
CD do Portal da Ajuda**)

Avaliação dos itens 
doados no CD

Motorista faz avaliação 
dos itens doados

Doação em 
bom estado?

Não

Sim

Gera lista de itens 
recusados no cadastro 

de doador

Vai para Processo de 
Entregas

Fim

Atividades da Assistente Social

Atividades realizadas por Assessores

Atividades sem marcação realizadas pelo Sistema automaticamente

Atividades realizadas pelo Comitê Gestor

Envia para sucata

Atividades realizadas por Gestor do CD / Motorista do CD
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Processo de Roteamento de Entregas

Vem de Processo de 
Armazenagem

Sistema envia até 10 
endereços por Região 
ordenados por tempo 

para Sistema de 
Roteamento (xml)

Envio de Rota para 
Motorista

Vem de Processo de 
Entrega Direta

Armazena os endereço 
de retirada / entrega

Abre página de Internet 
com a melhor rota.

No cadastro de endereços de Instituições e doadores será criado uma 
característica “Região”, que servirá para organizar a cidade por zonas para as 
entregas / retiradas.

Cada agrupamento de 10 retiradas / entregas é chamado de Job.

O sistema de Roteamento Multipontos trabalha ordenando os 10 eventos da melhor 
maneira possível. 

Premissas:

-Entrega diária (caso exista alguma)

-Se o número de eventos superar os 10 diários cria mais de 1 rota

-Se o número de eventos não atingir os 10 diários cria  uma rota menor

Solicita rota
Sistema 
Roteador

Volta para Processo de 
Armazenagem

Volta para Processo de 
Entrega Direta

Atividades da Assistente Social

Atividades realizadas por Assessores

Atividades sem marcação realizadas pelo Sistema automaticamente

Atividades realizadas pelo Comitê Gestor

Atividades realizadas por Gestor do CD / Motorista do CD

 
 

Operador 
acessou/logou?

Sim

Sistema Supervisor dos Assessores

Gestor realiza contato 
telefônico

Manda mensagem 
automática (X vezes)

Atualiza 
tabela de 
Status do 
Assessor

(Re)distribui as 
atividades para outros 

assessores c

Exclui/substitui 
assessor?Assessor volta?

Sim

Não

Não

Não

Operador limpou a 
fila de atividades?

Sim

Não

Operador 
acessou/logou?

Sim

Não

Sim

Fim

Atividades da Assistente Social

Atividades realizadas por Assessores

Atividades sem marcação realizadas pelo Sistema automaticamente

Atividades realizadas pelo Comitê Gestor

Atividades realizadas por Gestor do CD / Motorista do CD

Cadastra no sistema as 
razões da exclusão
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Controle 
No.

Responsável Requerimento Funcional Descrição Módulo Prioridade Dependênc
ia 

(Sim/Não)

Classificação Resp. 
Custom.

Complexida
de para 

adaptar ou 
desenvolv

Recomendação Incluso no 
levantamento 

processos

Espec. 
Funcional

Desenvolv. Teste Total

PR.1 Mauro S. Cadastro de Produtos Adaptar as abas e campos da tela Produtos  as necessidades de cadastro do 

Portal da Ajuda.

Esconder as abas 'Lista de Materiais', 'Substituto', 'Related', 'Reabastecer', 

'Compras', 'Business Partner', 'Dowlnload'. Os campos e abas deverão apenas 

ser suprimidos da tela, sem modificação na tabela ou na programação. A aba 

'Price' será mantida conforme padrão.

CAD.PRO 3 Não Customização Mauro Muito Fácil Sim

0,5 1 0,5 2
PC.1 Mauro S. Cadastro de Parceiros Adaptar as abas e campos da tela Parceiros  as necessidades de cadastro do 

Portal da Ajuda. 

Na aba 'Parceiros' incluir os campos 'Data Site', 'Data Visita' e corrigir tradução 

campo 'Tax ID' para 'CPF/CNPJ'. Criar nova aba 'População atendida' com 

campos 'Crianças', 'Jovens', 'Idosos', 'Homens' e 'Familias' e vinculado a cada 

um desses campos um outro respectivo 'Faixa Etária'. Nesta aba também deverá 

ter um campo 'Madrinha' e cinco campos de 'Categoria' com valores pré 

selecionados como creche, abrigo, etc.

Esconder as abas 'Conta Bancária', 'BP Acess', 'Area Interesse', 'Retenção'. Os 

campos e abas deverão apenas ser suprimidos da tela, sem modificação na 

tabela ou na programação. As abas 'Cliente', 'Fornecedor' e 'Funcionário' serão 

mantidas conforme padrão, só traduzindo os termos: Fornecedor para Doador / 

Cliente para Recebedor.

CAD.PAR 1 Não Customização Mauro Muito Fácil Sim

0,5 1 0,5 2
PC.2 Mauro S. Cadastro de Parceiros Não aceita anexar arquivos, assim não aceita anexar o relatório de visitas CAD.PAR 1 Não Erro Mauro Difícil Instalar a partir da versão 3.1.2 

Adempiere (2.6.0 Compiere) com 

Postgre que o problema foi resolvido. 

No compiere versão 2.6.0 com Oracle 

está funcionando.

Não

1 7 2 10
PC.3 Juliano Cadastro de Parceiros Deve incluir um campo do tipo  flag na tela Parceiros  na aba 'Parceiros' com o 

nome 'Encaminhar' e um campo onde poderá ser digitado um email. Caso esteja 

flegado, é enviado um e-mail para o edereço digitado. 

CAD.PAR 1 Não Customização Juliano Média Sim

1 3 1 5
G.1 Juliano Geral Tradução do 253a não importa para o 253c que pegamos no Adempiere.org. 

Não Temos outras traduções.

GERAL 1 Não Erro Juliano Difícil Instalar a partir da versão 3.1.3 

Adempiere (2.6.0 Compiere) com o 

upd do Postgre que o problema foi 

resolvido ou versão 2.6.0 do 

Compiere com Oracle

Não

1 7 2 10
RE.1 Juliano Doação Adaptar as abas e campos da tela Recebimento  as necessidades de recebimento 

das doações do Portal da Ajuda.

Esconder a aba 'Faturas Confrontadas'. Suprimir o botão "Generate Invoice' da 

aba 'Recebimento de Materiais'. Os campos e abas deverão apenas ser 

suprimidos da tela, sem modificação na tabela ou na programação. As demais 

abas serão mantidas conforme padrão.

RECEB 3 Não Customização Juliano Média Sim

1 3 1 5
PC.1 Juliano Doação Adaptar as abas e campos da tela Pedido de Compra  (Solicitação de Doações ) as 

necessidades doações do Portal da Ajuda.

Esconder as abas 'Linhas de Requisição' e 'Impostos do Pedido'. Suprimir os 

campos 'Invoice Partner', 'Invoice Location', 'Invoice Contact',  'Company agent',  

'Payament Term', 'Discount Printed' e  botão 'Em Crédito' da aba 'Pedido de 

Compra'. Os campos e abas deverão apenas ser suprimidos da tela, sem 

modificação na tabela ou na programação. As demais abas serão mantidas 

conforme padrão.

COMPRAS 3 Não Customização Juliano Média Sim

1 3 1 5
RE.2 Juliano Doação Adaptar na tela Recebimento para que ao salvar contra um PC, se houver 

algum PV gerador, que seja dado como atendido automaticamente

RECEB 1 Não Customização Juliano Alta Sim

3 6 1 10
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