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Resumo 

O presente artigo pretende apresentar caminhos possíveis na instituição de um ambiente de 
Governo Eletrônico com foco na gestão municipal utilizando apenas soluções livres e gratuitas. 
A tecnologia da informação é hoje uma ferramenta necessária para a eficiência do poder público 
e o fortalecimento da relação entre Estado e sociedade, sendo fundamental na gestão da máquina 
pública, na prestação de contas aos órgãos competentes e na efetivação da transparência para a 
população. Porém, a criação de um ambiente informatizado muitas vezes demanda alto 
investimento. E com este trabalho, espera-se apresentar soluções para a criação de uma estrutura 
de Governo Eletrônico acessível a todas as gestões municipais, que poderão se estruturar através 
de tecnologias livres e gratuitas, melhorando a vida dos seus cidadãos com um baixo custo 
operacional. A pesquisa realizada deverá buscar iniciativas de sucesso e exemplos concretos de 
uso de soluções livres em órgãos públicos, apresentando sistemas e alternativas com foco em 
resultados práticos. 
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1 Introdução 

A relação entre Estado e sociedade passa atualmente por um novo paradigma, 
graças às novas formas de interação possibilitadas pelas TICs, as Tecnologias da 
Informação e Comunicação. 

Esta nova perspectiva gerada pelo uso da tecnologia permitiu que uma série de 
interações dentro dos governos tomasse uma nova forma, entregando serviços digitais 
que até pouco tempo atrás eram inexistentes ou possíveis apenas na forma presencial, 
aproximando governantes e cidadãos. E este conjunto de políticas de informações passou 
a ser denominado Governo Eletrônico. 

Esta necessária construção de relações envolve razões e obstáculos dos mais 
diversos tipos, passando pelos âmbitos econômico, político e cultural. Mas uma série de 
iniciativas no país já mostraram ser amplamente favorável a construção desta 
aproximação com o cidadão por meio de uma atuação do poder público de forma 
estratégica.  

Porém, nada disso é possível sem uma infraestrutura de sistemas e serviços que, 
muitas vezes, são penosas ou mesmo inviáveis diante de todos os custos necessários para 
a manutenção de uma cidade, principalmente em Prefeituras com baixas receitas 
orçamentárias. Assim, fica claro que soluções livres e gratuitas que, por consequência, 
não geram custos à administração pública são alternativas interessantes para qualquer 
governo, e este trabalho pretende então apresentar ideias e sugestões para que esse 
caminho seja possível. Embora ainda existam outros custos como equipamentos e 
treinamento de pessoal, o foco aqui é apresentar soluções baseadas no uso de softwares 
livres. 

O trabalho foi baseado em uma revisão bibliográfica sobre os temas Governo 
Eletrônico e Software Livre e em um estudo de caso de governos municipais que 
buscaram unir as duas áreas, e possui potencial aplicado para a elaboração de diversos 
projetos nas administrações públicas. 

A infraestrutura tecnológica, a capacitação técnica, os conteúdos disponíveis e a 
efetiva participação das pessoas envolvidas são pré-requisitos para uma boa estrutura de 
governo eletrônico, e existem fragilidades, riscos e inseguranças neste processo. Os 
benefícios, porém, são imensuráveis. 

 
2 Referencial Teórico 

O advento da internet trouxe consigo uma nova forma de comunicação aos 
cidadãos, mais completa que todas as outras por unir, simultaneamente, duas importantes 
características dos meios anteriores: a interatividade e a massificação. Um meio onde 
todas as pessoas podem não só receber conteúdo, mas também criar. Uma via de mão 
dupla acessível a todos. 

E com o surgimento desta nova ferramenta, uma série de paradigmas começaram 
a ser modificados em nossa sociedade, e os governos se viram pressionados a participar 
deste novo processo de comunicação. 

O governo americano foi um dos primeiros a se inserir neste processo: 
“O governo eletrônico teve sua origem na década de 90, nos Estados 

Unidos, através da administração do Presidente Bill Clinton, por 

ocasião do 1º Fórum Global sobre Reinvenção do Governo, ocorrido 

em 1999, em Washington. Nesta oportunidade, o então vice-presidente, 

Al Gore, criou o termo “e-Gov” e os consequentes desafios para a 

reforma do governo no século XXI”. 

(FREITAS, 2013, p.59) 
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Para Menezes e Fonseca (2005, p. 333), a tendência do Governo Eletrônico “se 
constitui no uso, pelos governos, das novas tecnologias da informação e comunicação na 
prestação de serviços e informações para cidadãos, fornecedores e servidores”. Os autores 
ainda completam que este processo tem por objetivo “fornecer e obter informações, 
prestar serviços, bem como transacionar bens e serviços à distância, entre governo e 
cidadãos, e entre governo e empresas”. 

O processo de Governo Eletrônico então compreende o uso das tecnologias da 
informação e comunicação como ferramenta de aproximação do governo com o cidadão 
e outros entes, através da automatização de processos, da entrega de serviços e da 
utilização de novos meios de comunicação. 

Desta forma, fica claro que o Governo Eletrônico passa não só pela prestação de 
serviços digitais ao cidadão, mas pela própria interação dentro da gestão pública entre 
seus entes e parceiros públicos e privados. 

Ferrer (2013, p. 01) também apresenta uma definição ao dizer que Governo 
Eletrônico é “o conjunto de serviços e acesso a informações que o governo oferece aos 
diferentes atores da sociedade civil por meios eletrônicos”. Porém, o mesmo autor faz o 
seguinte questionamento: “Mas e os grandes custos acarretados pela implementação de 
softwares, aplicativos e construção da infraestrutura tecnológica necessária?” 

A partir disso, é possível fazer uma análise sobre os custos envolvidos para 
implementação de um conceito de governo na internet. O custo da implementação de uma 
infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação é alto, e há vários interesses 
comerciais diretamente envolvidos. 

A saída mais adequada é o investimento em soluções livres e gratuitas, que não 
geram custo para sua implantação e têm sido cada vez mais difundidas no meio 
tecnológico, principalmente em organizações públicas. 

Para entendermos o conceito de solução livre, é preciso voltar à história por volta 
da década de 60. O primeiro grande marco na história do software livre aconteceu em 
1969, quando o pesquisador Ken Thompson criou a versão inicial do Unix, um sistema 
operacional para grandes computadores disponíveis apenas em universidades e grandes 
empresas, os chamados mainframes. Este sistema operacional era distribuído 
gratuitamente em centros de pesquisa com seu código-fonte aberto, permitindo aos 
usuários analisar suas linhas de programação e sugerir modificações ou correções.  

Mas o software livre como uma cultura surgiu posteriormente, já em 1983, época 
da criação da Free Software Fundation (FSF) pelo pesquisador Richard Stallman, que 
definiu pela primeira vez as diretrizes para que um software fosse considerado livre 
(PEREIRA, 2015). 

Para isso, é necessário atender a quatro propósitos de liberdade para o usuário: 
• A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito; 
• A liberdade de estudar o software; 
• A liberdade de redistribuir cópias do programa de modo a ajudar o próximo; 
• A liberdade de modificar o programa e distribuir estas modificações, de modo que 

toda a comunidade se beneficie. 

Desta forma, é necessário que o código-fonte da solução seja conhecida e que não 
haja restrições para que os usuários alterem e redistribuam esse código (STALLMAN, 
2007). 

Importante afirmar também que um software livre não necessariamente deve ser 
gratuito. É uma contradição achar que as duas características são diretamente dependentes 
uma da outra. 

“O software livre consiste na ideia de que você possa utilizar, 

distribuir, estudar o código-fonte e até modificá-lo, sem necessidade de 
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pedir autorização ao seu desenvolvedor. Softwares nestas condições 

geralmente não requerem pagamento, mas isso não é regra: um 

programa pode ser livre, mas não necessariamente gratuito”. 

(ALECRIM, 2011, p. 01) 
 

Alecrim (2011) completa ainda que “uma pessoa pode pagar para receber um 
software livre ou cobrar para distribuir um programa nesta condição, por exemplo, desde 
que esta ação não entre em conflito com as liberdades apontadas pela Free Software 
Foundation”. Desta forma, fica claro que a distribuição de um software livre pode ser 
cobrada, desde que não fira um dos seus quatro fundamentos, mantendo sua liberdade de 
utilização e de código. 

Caminhando neste sentido, a política de Governo Eletrônico no Brasil já deu 
alguns passos para transformar o uso do software livre em uma estratégia de governo. 
Segundo consta no Portal de Governo Eletrônico do Governo Federal, uma das diretrizes 
definidas aponta que “o software livre é um recurso estratégico para a implementação do 
Governo Eletrônico: devem-se priorizar soluções, programas e serviços baseados em 
software livre que promovam a otimização de recursos e investimentos em tecnologia da 
informação, além de garantir ao cidadão o direito de acesso aos serviços público sem 
obrigá-lo ao uso de plataformas específicas” (BRASIL, 2016). 

Um dos importantes passos nesse caminho foi a criação do Portal do Software 
Público Brasileiro, disponível em www.softwarepublico.gov.br. Este portal foi criado em 
2007 e conta atualmente com mais de 60 soluções voltadas para diversas áreas da gestão 
pública, e vem se consolidando como um ambiente de compartilhamento de soluções 
importantes, o que “resulta em uma gestão de recursos e gastos de informática mais 
racionalizada, ampliação de parcerias e reforço da política de software livre no setor 
público” (BRASIL, 2016). 

Neste raciocínio, é possível observar que o uso de soluções livres e não-
proprietárias pode ser um caminho interessante para a criação de estruturas de Governo 
Eletrônico de baixo custo, favorecendo o ambiente necessário para sua implantação e 
dando liberdade para seu desenvolvimento a longo prazo de forma livre e saudável. 

 
 

3 Metodologia  

O presente trabalho possui uma abordagem teórico-histórica, que passa pela 
compreensão do que é uma iniciativa de Governo Eletrônico e de como ela pode 
influenciar e transformar a relação entre Estado e sociedade. Da mesma forma, o texto 
perpassa por um breve histórico de como se deu o surgimento dos conceitos de software 
livre e de código aberto e sua importância no âmbito da tecnologia da informação. 

Desta forma, primeiramente foi realizada uma revisão bibliográfica sobre as áreas 
de Governo Eletrônico e Software Livre, e sobre algumas iniciativas que buscaram unir 
as duas questões. Embora tenha se buscado um bom aprofundamento das áreas, é 
importante salientar as limitações da presente pesquisa, uma vez que se tratam de áreas 
bastante difundidas e cujas aplicações possuem infinitas possibilidades por estarem 
diretamente ligadas ao uso da Tecnologia da Informação. 

Em seguida são também apresentadas algumas observações feitas através de um 
estudo de caso nas Prefeituras dos municípios de Ubatuba, este de forma mais de 
detalhada, de Guarulhos e de São Bernardo do Campo, que têm se utilizado de soluções 
livres e gratuitas em seus respectivos ambientes de TI para auxílio à administração 
municipal. 
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A pesquisa realizada produz um instrumental analítico que permite dar 
prosseguimento ao estudo de novas plataformas de Governo Eletrônico, visto que a 
Tecnologia da Informação é um campo bastante amplo e passível de rápidas 
transformações. Desta forma, o estudo aqui realizado pode ser base para qualquer outro 
tipo de pesquisa relacionado ao tema já proposto. 

Porém, fica claro que trata-se aqui de uma pesquisa com potencial aplicado. A 
gama de soluções de tecnologia livres e gratuitas para o desenvolvimento de projetos nas 
administrações públicas, especialmente municipais, é imensa e há vários casos existentes 
com resultados bastante positivos. 

 
 

4 Resultados/Análises 

O foco em iniciativas de Governo Eletrônico tem se mostrado muito eficiente nas 
gestões municipais. Porém, como já citado, as limitações de custos e a necessidade de 
investimentos em áreas prioritárias, como Saúde e Educação, acabam muitas vezes 
deixando estas iniciativas de lado. Mas alguns municípios que têm apostado neste foco 
colhem frutos e frequentemente apresentam soluções que podem vir a ser replicadas em 
diversos outros locais. 

Em tempos onde os recursos financeiros são bastante escassos e há uma crescente 
demanda por parte da sociedade de uma atuação mais efetiva por parte dos governantes, 
a possibilidade de melhoria na prestação de serviços e na comunicação entre poder 
público e cidadão deve ser entendida como uma questão prioritária, principalmente se 
para isso não for necessária a realização de grandes e volumosos investimentos. 

Entre os casos pesquisados para o presente artigo podemos citar explicitamente o 
município de Ubatuba e, de forma mais superficial, os municípios de Guarulhos e São 
Bernardo do Campo, todos no Estado de São Paulo. São municípios que tem 
comprovadamente gerido sua infraestrutura de tecnologia pública baseado em soluções 
abertas e gratuitas. 

O caso de Ubatuba se iniciou mais fortemente em 2013, após a criação da 
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação através da Lei 3721 de 2016, que 
dispõe sobre a estrutura organizacional da administração direta do município da Estância 
Balneária de Ubatuba. Com esta nova estrutura administrativa na Prefeitura de Ubatuba, 
a área de TI ganhou destaque e passou a implementar projetos baseados em soluções 
livres. 

Duas soluções interessantes utilizadas no governo municipal de Ubatuba para 
interação direta com a população com o software e-SIC Livre, disponibilizado pelo 
Governo Federal, e o ZUP – Zeladoria Urbana Participativa, disponibilizado pelo 
Instituto TIM. 

O e-SIC Livre é um sistema eletrônico de informação ao cidadão, utilizado para o 
envio de pedidos de informação de forma anônima ou não. Ele foi criado pelo Governo 
Federal e aderido por uma série de municípios do país, sendo disponibilizado no Portal 
do Software Público Brasileiro. Em Ubatuba seu acesso é feito através do Portal de 
Transparência Municipal. 
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Figura 1 – Tela de início do sistema e-SIC Livre da Prefeitura Municipal de Ubatuba 

Fonte: Prefeitura Municipal de Ubatuba, 2016 

 
Já o ZUP – Zeladoria Urbana Participativa – é um sistema com características 

próximas, mais muito mais completo. Ele é utilizado para a gestão de solicitações de 
serviços diversos por parte do cidadão. Com ele, é possível informar problemas existentes 
no município, como buracos em vias públicas ou problemas na iluminação pública, ou 
mesmo solicitar serviços à Prefeitura, como a poda de árvores e o recolhimento de lixo. 

 

 
Figura 2 - Plataformas do Sistema ZUP - Zeladoria Urbana Participativa 

Fonte: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, 2016 
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O ZUP é um sistema georreferenciado. Isso permite que todas as informações nele 
postadas apresentem automaticamente o local do problema e de onde a solicitação partiu. 
Assim, fica mais fácil mapear as solicitações e criar um fluxo que permita que ela seja 
atendida de forma mais simples. O ZUP possui, igualmente, versões para diferentes 
plataformas, permitindo que seja acessado através do computador, tablets e celulares. 

A gestão municipal de São Bernardo do Campo, uma das Prefeituras que também 
já implantaram tal solução, neste caso sob o nome VcSBC, foi inclusive vencedora do 
Prêmio Governarte 2015: Prêmio Eduardo Campos, um concurso internacional de 
inovação na gestão pública promovido pelo BID, o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento), que avalia experiências administrativas de sucesso em órgãos 
públicos da América Latina. O sistema VcSBC foi escolhido como o melhor na categoria 
“Cidades e Big Data”. 

Fica claro que tais sistemas, e-SIC Livre e ZUP, são soluções que aproximam a 
gestão municipal da população, garantindo que os problemas apontados pelos cidadãos 
se tornem estatísticas valiosas para a tomada de decisões por parte do poder executivo. 

Ainda sobre o caso da gestão do município de Ubatuba, há uma série de softwares 
utilizados, todos livres e gratuitos, que garantem a continuidade do trabalho da gestão 
municipal. 

Na área de desenvolvimento de sistemas da Prefeitura, há uma série de softwares 
e soluções livres sendo utilizadas, tais como: o Bootstrap, um popular e intuitivo 
framework de desenvolvimento de aplicações web responsivas, a partir do qual foi criado 
o Portal de Transparência de Ubatuba; o Brackets, um editor de códigos de programação 
que pode trabalhar simultaneamente com códigos em HTML, CSS e JavaScript; o 
NetBeans, um ambiente de desenvolvimento integrado para desenvolvedores de software 
nas linguagens Java, C, C++, PHP e Ruby, entre outras; o WordPress, um sistema de 
gerenciamento de conteúdo para a web com milhares de templates e recursos, utilizado 
na criação de vários portais da Prefeitura na internet, em especial o Portal Institucional, 
disponível através do endereço www.ubatuba.sp.gov.br; e o MySQL Workbench, uma 
ferramenta de gerenciamento de bancos de dados em linguagem MySQL, que por sua vez 
também se trata de uma linguagem gratuita e de código aberto, sendo largamente utilizado 
em vários sistemas corporativos da Prefeitura. 

Já na gestão de infraestrutura de servidores e aplicações, estão em uso das seguinte 
soluções: o FreeNAS, um servidor de arquivos em rede cujo sistema é executado em 
Ubatuba a partir de um pendrive e armazena toda a massa de arquivos corporativos 
municipais; o Nginx, um servidor de aplicações web; o pfSense, um sistema baseado no 
sistema operacional FreeBSD para roteamento de redes, que inclusive é responsável pelo 
gerenciamento dos treze pontos e praças de Wi-Fi público com internet gratuita para a 
população da cidade; o Webmin, uma importante ferramenta que permite a administração 
de uma série de serviços e servidores baseados no sistema operacional Unix; e o 
XenServer, uma aplicação de virtualização responsável por todos os servidores 
virtualizados na Prefeitura. 

Para o funcionamento da solução de correio eletrônico da Prefeitura, que utilizado 
o domínio corpoativo @ubatuba.sp.gov.br, são utilizadas as seguintes soluções livres e 
gratuitas: o Postfix, um completo servidor de e-mail responsável pelo domínio de e-mail 
corporativo da Prefeitura; o Roundcube, um sistema de caixa de e-mails que atua 
conjuntamente ao Postfix; o Spam Assassin, um filtro de spam para mensagens 
eletrônicas que também atua de forma conjunta com as ferramentas anteriores; e o 

ViMbAdmin, uma interface para administração das contas corporativas por parte dos 
administradores da Prefeitura. 
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Na área de gestão de incidentes e processos de atendimento, são utilizadas duas 
boas soluções: o GLPI, cuja sigla significa, em francês, Gestionnaire Libre de 
Parc Informatique, ou, em português, Gestão Livres de Parques de Informática, é um 
software que permite a gestão de qualquer central de serviços de TI com funções de 
abertura de chamados, acompanhamento de incidentes, relatórios de atendimento e 
inventários de equipamentos, e tem sido utilizada em larga escala em áreas de TI mundo 
afora; e o OCS, uma ferramenta que permite aos usuários inventariar ativos de TI como 
computadores e impressoras de forma automática, e que possui integração nativa com o 
GLPI. 

 

 
Figura 3 - Tela inicial do sistema GLPI 

Fonte: Prefeitura Municipal de Ubatuba, 2016 

 
Por fim, na área de serviços diversos, temos em Ubatuba: o Novo SGA, uma 

ferramenta de gestão de filas de atendimento utilizado na organização do Fácil, a central 
de atendimento ao cidadão da Prefeitura; o Openfire, um servidor de comunicação interno 
exclusivo para os funcionários municipais; e o Pidgin, o serviço cliente de comunicação 
para os funcionários que funciona de forma conjunta com o Openfire. 

Com tantos exemplos, é possível observar que a Prefeitura Municipal de Ubatuba 
operacionaliza toda a sua gestão de TI utilizando quase que exclusivamente soluções 
livres e gratuitas, garantindo que suas aplicações sejam disponibilizadas sem a 
necessidade de investimento em licenças de software e gerando uma grande economia de 
custos ao cidadão. Assim, foi possível um o crescimento observado na atuação da 
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação, que hoje tem se mostrado um dos 
setores mais importantes da gestão municipal. 

Outro bom exemplo de gestão municipal que investe em soluções abertas é a 
Prefeitura Municipal de Guarulhos. Um dos grandes projetos de tecnologia recentes na 
sua administração municipal foi a criação do sistema operacional Guarux, uma solução 
baseada em Linux voltada à acessibilidade e disponível atualmente no Portal do Software 
Público Brasileiro. Este sistema permite que pessoas com alguns tipos de deficiência, 
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especialmente motora e visual, possam utilizar um computador. O sistema conta, por 
exemplo, com um leitor de tela livre chamado Orca, que possui ferramentas de síntese de 
fala, braile e ampliação, fornecendo auxílio para o acesso às aplicações por parte dos 
usuários com dificuldades visuais. Outro software de destaque integrado ao Guarux é o 
Eviacam, que permite fazer uma calibração de pontos do rosto do usuário através de uma 
webcam. Com isso, é possível que qualquer pessoa, mesmo com uma deficiência motora, 
utilize um computador, inclusive para acesso à internet, movimentando o cursor do mouse 
e acionando um teclado virtual com os movimentos do rosto.  

 

 
Figura 4 - Usuário utilizando o sistema operacional Livre Guarux 

Fonte: YouTube, 2016 

 
Além disso, Guarulhos trabalha hoje com uma série de outras soluções livres e 

gratuitas também utilizadas pela Prefeitura de Ubatuba e que são base para a sua estrutura 
de gestão de TI. Guarulhos utiliza, por exemplo, a solução GLPI para gestão dos seus 
incidentes, o OCS para realização de inventário automático de seus ativos de TI e o Novo 
SGA na gestão da fila de atendimento da Rede Fácil e até mesmo de unidades de saúde 
municipais. No município, a solução GLPI foi rebatizada de SiaGRU, funciona desde o 
início de 2011 e já possui mais de 250 mil chamados atendidos e registrados. 

Fica claro que há ainda uma série de outros casos de sucesso pelo Brasil que 
mostram que o uso do software livre é um caminho bastante promissor em projetos de 
Governo Eletrônico, tornando sua implementação algo viável. 

 
 

5 Conclusões 

 
A transformação do Governo Eletrônico em política pública não deve mais ser 

tratado como uma possibilidade dentro das gestões governamentais, mas sim como uma 
necessidade. 

A partir da utilização de soluções de Governo Eletrônico, uma série de 
deficiências da administração pública podem ser sanadas ou mitigadas, aumentando a 
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eficiência da máquina. Porém, da mesma forma, fatalmente novos desafios e problemas 
surgirão. 

Fica claro aqui que a área de tecnologia da informação demanda alto investimento 
na implantação de projetos, sejam eles de infraestrutura, sistemas ou aplicações. Neste 
sentido, adotar a opção por soluções livres e gratuitas é fundamental para que tais projetos 
se tornem viáveis e possam efetivamente serem colocados em prática pelas 
administrações. 

Neste caminho, o Governo Federal e uma série de municípios brasileiros já tem 
trabalhado na defesa da adoção do software livre como alternativa principal na 
informatização de suas áreas, gerando soluções que podem ser compartilhadas e utilizadas 
por outras entidades dos âmbitos público e privado. 

Assim, deve-se ter em mente que tanto o fortalecimento do Governo Eletrônico 
no país quanto à adoção de soluções livres e gratuitas no governo não são uma questão 
meramente tecnológica, mas fundamentalmente cultural, pois o caminho das escolhas 
tecnológicas é fruto de relações sociais construídas entre gestores e empresas ao longo da 
história. É preciso que os gestores públicos envolvidos compreendam os benefícios deste 
caminho, pois comumente existem uma série de interesses pessoais envolvidos que 
devem ser superados, pelo bem dos cidadãos deste país. 
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