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“Quando tudo parecer dar errado em sua vida, 

lembre-se que o avião decola contra o vento, e 

não a favor dele.” 

(Henry Ford) 



 

RESUMO 

 

As Micro e Pequenas Empresas investem muito de seu dinheiro em softwares para auxiliar nos 

seus negócios, esse investimento poderia ser reduzido se essas empresas fizessem uso dos 

chamados Softwares Livres. Dentro desse contexto, este trabalho procurou identificar, através 

de entrevistas em empresas, possíveis Softwares Livres que poderiam atender as necessidades 

dessas empresas. A pesquisa contou com a participação de Micro e Pequenas Empresas do 

município de Quixadá – CE. Nesta pesquisa foram levantadas informações sobre as 

necessidades das empresas participantes através de entrevistas e um questionário onde foram 

abordadas as funcionalidades existentes nos Softwares Proprietários que as empresas possuem. 

Outra etapa deste trabalho foi a pesquisa e avaliação de alguns Softwares Livres que poderiam 

substituir aqueles utilizados nas empresas. Por fim, foi realizado uma comparação entre o 

Software Livre melhor avaliado e os Softwares Proprietários das empresas, para verificar em 

quais empresas aquele Software Livre se adequaria. Ao final da pesquisa foram identificadas 

algumas necessidades de software que essas empresas possuem, através da análise de conteúdo 

das entrevistas, bem como foi identificado uma possível substituição de um Software 

Proprietário pelo Software Livre melhor avaliado, através das análises das funcionalidades de 

cada um dos softwares, baseando-se no princípio do Functional Fit. 

 

Palavras-chave: Software Livre. Área Financeira. Micro e Pequenas Empresas. 



 

ABSTRACT 

 

Micro and Small Businesses invest a lot of their money in software to help their business, that 

investment could be reduced if these businesses made use of so-called Free Software. In this 

context, this work sought to identify, through interviews in companies, possible Free Software 

that could meet the needs of these businesses. The research counted on the participation of 

Micro and Small Businesses of the city of Quixadá – CE. In this research, information was 

collected on the needs of the participating businesses through interviews and a questionnaire 

that addressed the functionalities existing in the Proprietary Software that the businesses have. 

Another step of this work was the research and evaluation of some Free Software that could 

replace those used in the businesses. Finally, a comparison was made between the best evaluated 

Free Software and the Proprietary Software of the businesses, to verify in which businesses that 

Free Software would suit. At the end of the research were identified some software needs that 

these businesses have, through the analysis of content of the interviews, as well as identified a 

possible replacement of a Proprietary Software by the best evaluated Free Software, through 

the analysis of the functionalities of each of the software, based on the principle of Functional 

Fit.   

 

Keywords: Free Software. Financial Area. Micro and Small Business. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Tecnologia da Informação (TI) funciona como uma forma de trazer vantagens 

competitivas para a empresa, o que as incentiva a adotarem soluções e ferramentas para auxiliar 

na gestão das mesmas (LUNARDI; DOLCI; MAÇADA, 2008). Para Beltrame (2008), as 

contribuições da TI para o desempenho das organizações se dão em três tipos: redução de 

custos, criação de valor para a organização e capital do conhecimento. 

Para atingir essas contribuições e dispor de soluções de TI que auxiliem no 

gerenciamento de seus negócios, muitas empresas contratam serviços de desenvolvimento de 

software. Contudo, esse investimento geralmente é de alto custo, além do processo de 

desenvolvimento de um software ser muito longo (KHELIFI et al., 2009).  

A utilização de ferramentas de TI para auxiliar no gerenciamento dos negócios não é 

diferente nas micro e pequenas empresas. Essas empresas fazem uso dos chamados Softwares 

Proprietários, softwares que a empresa manda fazer de acordo com suas necessidades ou que 

compra a licença de uso de alguma solução já criada (ABÍLIO, 2007).  

A aquisição do Software Proprietário é um gasto que poderia ser reduzido se as micro 

e pequenas empresas fizessem uso dos chamados Softwares Livres. Abílio (2007, p. 14) define 

Software Livre como aquele que possibilita a “liberdade dos usuários executarem, copiarem, 

distribuírem, estudarem, modificarem e aperfeiçoarem o software”. Os Softwares Livres 

tendem a ser gratuitos, mas nem todo software gratuito pode ser considerado de natureza livre, 

já que, muitos não possuem acesso ao código fonte daqueles softwares.   

Aceti e Campos (2004) evidenciam como benefícios da utilização de Softwares Livres 

pelas micro e pequenas empresas os seguintes: a) Independência de uma tecnologia 

proprietária.; b) Custo de aquisição de software quase zero e c) Independência de um único 

fornecedor. Para Kitagawa e Sheng (2012) os benefícios do uso desse tipo de tecnologia podem 

ser evidenciados quando existem soluções que são disponibilizadas gratuitamente que 

possibilitam o auxílio no controle financeiro das empresas, bem como um conhecimento maior 

do próprio negócio. 

Com a utilização de softwares livres e gratuitos, é possível que uma micro e pequena 

empresa possa investir os gastos que teria com o Software Proprietário em outros locais da 

empresa, sem perder a qualidade de suas operações ou o controle de seu negócio. 

Neste trabalho foram analisadas apenas as micro e pequenas empresas que possuem 

Softwares Proprietários. Além do levantamento das informações sobre os Softwares 

Proprietários que as micro e pequenas empresas utilizam, foram analisados, também, quais as 
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principais necessidades, em relação a softwares, essas empresas possuíam. Após feita essa 

análise nas micro e pequenas empresas, foram analisados alguns Softwares Livres disponíveis 

na internet para verificar qual desses softwares mais se adequavam com aquilo que as empresas 

necessitam. Em ambas análises, foram levados em consideração apenas aspectos da área 

financeira dos softwares. Posteriormente foram feitas comparações entre os aspectos dos 

Softwares Proprietários utilizados pelas empresas pesquisadas e do Software Livre que melhor 

se adequa as necessidades das empresas, buscando identificar uma possível substituição do 

Software Proprietário de uma das empresas por esse Software Livre. O principal benefício desse 

trabalho para as micro e pequenas empresa é que, caso decidam adotar o Software Livre que 

mais se adequou às suas necessidades, elas reduziriam seus gastos com softwares. 

Segundo dados do SEBRAE (2015), as micro e pequenas empresas representam 99% 

do total de empresas existentes no Brasil, além de serem responsáveis por cerca de 40% do total 

bruto da remuneração paga a empregados formais nas empresas privadas. No município de 

Quixadá, localizado no Sertão Central do Ceará, no qual o estudo aconteceu, no ano de 2013 a 

massa salarial na micro e pequena empresa foi de 2,54 milhões de reais, equivalendo a cerca de 

26% da massa salarial total de 9,66 milhões de reais indicando a grande importância desse setor 

para a economia do município (DATASEBRAE, 2014). Especificamente, o número de micro e 

pequenas empresas do setor comercial na cidade de Quixadá, no ano de 2014, chegou a cerca 

de 500, de um total de 1.573 empresas do mesmo setor (DATASEBRAE, 2014). 

Essas informações sobre as micro e pequenas empresas evidenciam a importância de 

realizar estudos sobre o funcionamento dessas empresas, analisando seus softwares, com o 

intuito de melhorar as condições para que essas empresas possam ser bem-sucedidas, 

aumentando sua produtividade, gerenciando melhor, principalmente, os setores financeiros e 

fiscais, em consequência criando mais empregos e expandindo as rendas da cidade em questão. 

Esse trabalho tem como objetivo geral, identificar potenciais substituições dos 

Softwares Proprietários por Softwares Livres de âmbito financeiro em micro e pequenas 

empresas do município de Quixadá. 

Para atingir o objetivo geral, tem-se como objetivos específicos: (a) identificar as reais 

necessidades no âmbito financeiro das micro e pequenas empresas com relação a softwares; (b) 

coletar informações das funcionalidades dos Softwares Proprietários referentes ao âmbito 

financeiro em micro e pequenas empresas de Quixadá; (c) coletar informações de Softwares 

Livres de âmbito financeiro disponíveis na internet, que realizem as necessidades esperadas no 

primeiro objetivo específico; (d) comparar as informações referentes aos dois grupos de 

softwares. 
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A estrutura deste trabalho apresenta-se dividida da seguinte forma: Capítulo 2 irá 

abordar os conceitos e definições necessários para o entendimento deste trabalho, bem como 

apresentar a visão de outros autores sobre o assunto deste trabalho; Capítulo 3 irá apresentar a 

qualificação da pesquisa deste trabalho, bem como o campo de estudo e a escolha das empresas 

entrevistadas e as etapas de execução desta pesquisa; Capítulo 4 contém os resultados obtidos 

na pesquisa; Capítulo 5 contém as considerações finais, contribuições e limitações desta 

pesquisa, bem como os trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nesta seção serão analisados o uso de tecnologias da informação em empresas de um 

modo geral, bem como os conceitos e definições para Softwares Livres e Softwares 

Proprietários, além de uma descrição sobre as áreas funcionais de uma empresa, focando 

naquela importante para esta pesquisa que é a área financeira, também será brevemente 

abordado o conceito de contabilidade em micro e pequenas empresas. 

2.1 Uso de Tecnologias da Informação nas empresas 

Independente do porte da empresa ou organização, os benefícios decorrentes da 

utilização da Tecnologia da Informação são alvos de muita pesquisa. Alguns autores afirmam 

que esse uso traz impactos positivos para os negócios (BELTRAME, 2008; LUNARDI; 

DOLCI; MAÇADA, 2010), enquanto outro questionam a positividade desses impactos (CARR, 

2003). Para Rodrigues e Pinheiro (2010) os benefícios da utilização de Tecnologias da 

Informação são evidenciados quando, após essa adoção, possibilita uma integração entre as 

empresas com os seus fornecedores e clientes. Essa integração possibilita a criação de redes de 

cooperação e também o desenvolvimento da capacidade de resposta das empresas em relação 

as mudanças do ambiente. 

De modo geral, os investimentos em Tecnologia da Informação acabam encorajando 

as empresas a reverem e analisarem seus processos, no intuito de aperfeiçoá-los gerando 

mudanças significativas na organização (BELTRAME, 2008). 

As empresas conhecem as vantagens agregadas pelo uso de Tecnologias de 

Informação, no auxílio de suas atividades, principalmente em suas tomadas de decisões, quando 

essas tecnologias transformam os dados gerados pelas empresas em informações úteis 

(ALBERTIN; DE MOURA ALBERTIN, 2012). De acordo com Andreasi e Gambarato (2010, 

p. 127) são benefícios da Tecnologia da Informação nas empresas: “(...) controle de produção 

e qualidade, gerenciamento da informação, entre outros, oferecendo mais facilidade de 

administração e gerenciamento interno”. 

Percebe-se que a Tecnologia da Informação traz mais benefícios para uma empresa 

quando ela é utilizada para auxiliar no alcance de algum objetivo organizacional ou tarefa 

dentro da empresa (LUNARDI; DOLCI; MAÇADA, 2008). Para corroborar com essa 

afirmação, pode ser utilizado o chamado paradoxo da produtividade, que afirma que os 

investimentos em soluções da Tecnologia da Informação, por si só, não trariam retornos tão 
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significativos para as empresas. Para que esse investimento em TI fosse benéfico paras as 

empresas, seria necessário que a TI fosse utilizada como um processo de negócio.  

Existem vários tipos de soluções de Tecnologia da Informação para as empresas, desde 

aquelas utilizadas de uma forma mais intensiva, como o uso de sistemas completos, que 

atendam todas as necessidades das empresas, até simples ferramentas de apoio (MARQUES, 

2004). A escolha do tipo de uso depende muito do tamanho da empresa e do grau de interesse 

nessas soluções de Tecnologia da Informação. 

Quando as empresas utilizam sistemas completos para auxiliar no seu negócio, 

geralmente fazem uso dos chamados Softwares Proprietários, que são aqueles softwares que 

somente os desenvolvedores da empresa responsável pela sua criação tem acesso ao seu código 

(VINHAIS, 2007). Outra característica dos Softwares Proprietários é que apenas a sua empresa 

desenvolvedora possui o direito de liberar o seu uso ou redistribuição de acordo com seus 

interesses; em outras palavras, são softwares que a empresa que necessita daquele serviço, paga 

para poder utilizá-los (ABÍLIO, 2007).  

Para este trabalho, será levado em consideração, que as micro e pequenas empresas 

estudadas já conhecem os benefícios do uso da Tecnologia da Informação e já utilizam soluções 

de TI no seu dia-a-dia. Foram especialmente consideradas aquelas que adotam Softwares 

Proprietários, para que fossem analisadas quais funcionalidades os softwares utilizados já 

propiciam para a empresa.  

2.2 Softwares Livres e Proprietários 

É importante caracterizar o que são Softwares Livres e Softwares Proprietários a partir 

de suas definições gerais. Para Pressman e Maxim (2016, p. 4) software, de maneira geral, se 

trata de um conjunto de instruções que, após executadas, oferecem funções, características e 

desempenhos esperados. 

Existem diversas categorias de softwares, diferenciadas pela forma de aquisição e 

também pela disponibilidade do código fonte do software. Dentre as categorias estão (ABÍLIO, 

2007): Software Livre, Software Gratuitos (ou Freeware), Software de Código Aberto (ou 

Open Source Software) e Software Proprietário. 

Para um software ser considerado de Código Aberto, ele deve atender aos dez critérios 

de Definição de Código Aberto1, são eles: Redistribuição gratuita do software, Distribuição do 

                                                 
1 Site da OSI contendo os critérios para um software ou licença ser considerada Código Aberto: 
https://opensource.org/docs/definition.php 
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código fonte, Permissão de trabalhos derivados, Integridade do código fonte do autor, Não 

discriminação contra pessoas ou grupos, Não discriminação de campos laborais, Distribuição 

da licença, A licença não deve ser específica de um produto, A licença não deve restringir a 

outro software e A licença deve ser tecnologicamente neutra. Esses critérios foram estipulados 

pela Open Source Initiative (OSI), ou Iniciativa pelo Código Aberto, uma organização que tem 

como objetivo promover os softwares de código aberto e Softwares Livres. É possível associar 

as definições de Software de Código Aberto e Software Livre, afirmando que se um software é 

livre, ele também é de código aberto e reciprocamente. 

O Software Gratuito nem sempre pode ser considerado de natureza livre, pois não 

asseguram as quatro liberdades de Abílio (2007) descritas a seguir. Trata-se do software que 

não exige o pagamento de uma licença de uso, sendo utilizado por tempo ilimitado 

(KITAGAWA; SHENG, 2012).  

O Software Livre, apesar de ser um assunto de grande importância e debatido por 

muito tempo, nem sempre é bem conhecido do público geral (VINHAIS, 2007). O conceito de 

Software Livre às vezes é confundido com o conceito de Software Gratuitos, já que em inglês 

Software Livre é expressado como Free Software e a expressão free eventualmente é traduzida 

como grátis em português. Abílio (2007) especifica o termo “Livre” de Software Livre, como 

aquele que possui quatro liberdades:  

 Executar o programa para qualquer propósito;  

 Estudar como o programa funciona, e adaptá-lo para as suas necessidades;  

 Redistribuir cópias de modo que você possa ajudar o seu próximo; 

 Aperfeiçoar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a 

comunidade se beneficie. 

Essas liberdades dos Softwares Livres possibilitam que mais programadores 

customizem e aperfeiçoem esses softwares, possibilitando, sempre versões atualizadas do 

mesmo. Incentivando a utilização desses softwares por empresas (GARCIAL et al, 2010).  

Garcia et al. (2010, p. 111) citam algumas vantagens dos Softwares Livres para micro 

e pequenas empresas. As vantagens mais relevantes dos Softwares Livres para as micro e 

pequenas empresas são: “Proporciona vantagens econômicas”, “É possível adaptar o programa 

conforme as necessidades”, “Há menor vulnerabilidade a invasões e vírus” e “Favorece a 

inclusão digital”.  

É perceptível que um dos principais benefícios que a utilização de Softwares Livres 

agrega para as micro e pequenas empresas é justamente a redução de custos, já que, com essa 
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utilização, a micro e pequena empresa não necessitará adquirir uma licença de uso de algum 

Software Proprietário (VINHAIS, 2007).  

Outro fator de grande relevância nos Softwares Livres é sua capacidade de 

customização, uma vez que, como o usuário possuirá o código fonte do software, poderá ser 

contratado alguém para adequar aquele software as necessidades específicas da empresa, ou 

mesmo alguém da própria empresa poderia fazer essa adequação, caso fosse capacitado 

(GARCIA et al., 2010). 

Existem também algumas desvantagens com a utilização de Softwares Livres, dentre 

as quais estão a falta de um proprietário legal para aqueles softwares e o fato de existirem 

poucos aplicativos comerciais disponíveis para as empresas (ACETI; CAMPOS, 2004). A 

primeira desvantagem que foi apontada pelos autores porque, caso ocorra algum problema na 

utilização do software, ou falha, não haverá a quem o usuário possa responsabilizar, visto que 

o Software Livre possui domínio público. Entretanto para balancear essa desvantagem, alguns 

autores falam da existência de comunidades de usuários de Softwares Livres na internet, que 

procuram sempre auxiliar outros usuários com problemas ou para esclarecer dúvidas 

(VINHAIS, 2007; GARCIA et al., 2010).   

A outra desvantagem dos Softwares Livres, é que devido o desconhecimento por parte 

dos empresários sobre a definição de Software Livre, acabam não buscando, soluções livres 

que resolveriam seus problemas. Essa não busca acaba desestimulando os desenvolvedores na 

construção de Softwares Livres comerciais, o que acarreta os “poucos aplicativos comerciais” 

citado por Aceti e Campos (2004). 

Outra categoria de softwares é a dos chamados Softwares Proprietários, esses 

softwares, em sua maioria, são aqueles que possuem uma licença de uso, ou seja, sua utilização 

depende da aquisição dessa licença. Diferentemente dos Softwares Livres, os usuários do 

Software Proprietário não têm acesso ao seu código fonte, não podem fazer cópia do software 

adquirido, muito menos fazer sua redistribuição, o que seria considerado crime de pirataria de 

software (ABÍLIO, 2007). 

Dentre as desvantagens dos Softwares Proprietários mais relevantes para as micro e 

pequenas empresas citadas por Garcia et al. (2010, p. 111) são: “Observa-se dificuldade de 

adaptação dos usuários de outras plataformas”, “Ocorre dependência junto ao fornecedor da 

manutenção e do suporte”. 

Para este trabalho, foram analisados os Softwares Proprietários que micro e pequenas 

empresas utilizam, podendo eles terem sido adquiridos tanto por licenças de uso, como na 

contratação de alguma empresa especializada no desenvolvimento de softwares. Os softwares 
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que foram avaliados para uma possível substituição dos Softwares Proprietários foram aqueles 

que atendessem as quatro liberdades dos Softwares Livres citadas anteriormente.  

Para analisar, tanto os Softwares Livres como os Softwares Proprietários, foram 

verificadas as suas funcionalidades. Esse conceito de funcionalidades, utilizado em estudos 

como o de Santos (2013), Kitagawa e Sheng (2012) e Vinhais (2007), trata-se das atividades de 

negócio executadas pelos softwares, como por exemplo, Controle de Fluxo de Caixa, Controle 

de Estoque, Geração de Relatórios. 

Santos (2013) utiliza o termo funcionalidades para caracterizar os requisitos e 

necessidades existentes na empresa que foi objeto de seu estudo. Para identificar essas 

funcionalidades, o autor utilizou da técnica de entrevistas com o proprietário da empresa. Com 

essas informações, foi possível a definição dos critérios para escolha do software open source 

a ser possivelmente utilizado na empresa. O processo de escolha dos softwares por Santos 

(2013) foi realizado por meio de testes de funcionalidade, instalando os sistemas e analisando 

suas funcionalidades; também foi alinhado com pesquisas de outros autores (HERZOG, 2006; 

GRIPE, RODELLO, 2011). 

Kitagawa e Sheng (2012) utilizaram as funcionalidades dos sistemas como critérios 

para análise dos programas gratuitos de gestão financeira, disponíveis na internet, para auxiliar 

as micro e pequenas empresas a terem uma gestão eficiente de seu negócio, verificando se essas 

ferramentas gratuitas podem realmente ser úteis para as micro e pequenas empresas. Os autores 

criaram uma tabela comparativa com as funcionalidades esperadas que os softwares tivessem e 

os softwares gratuitos analisados por eles, como ilustrado na Figura 1. 

Figura 1 – Comparativo dos softwares testados 
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Fonte: Adaptado de Santos (2013) 

Vinhais (2007), em seu estudo sobre os fatores de sucesso na adoção de Softwares 

Livres em empresas privadas, elencou Funcionalidades como um dos fatores de sucesso. O 

autor fala ainda que as funcionalidades nos Softwares Livres devem ser, no mínimo, 

equivalentes àquelas dos Softwares Proprietários. 

A conceituação de Funcionalidades é de extrema importância para o entendimento 

deste trabalho, já que as análises de ambos, Softwares Livres e Softwares Proprietários, foram 

baseadas em suas funcionalidades.  

2.3 Área Financeira e Contábil em micro e pequenas empresas 

Antes de explicar mais detalhadamente as áreas funcionais escolhidas para o projeto, 

é necessário compreender o que são áreas funcionais de uma empresa. Uma empresa, 

independentemente de seu tamanho, tem sua estrutura dividida por áreas, que são as separações 

dos departamentos de uma empresa. Para que a empresa possa seja bem-sucedida é necessário 

que essa empresa tenha suas áreas funcionando adequadamente (ARAUJO; GARCIA, 2010).  

As áreas funcionais mais comuns em uma empresa são marketing, produção, recursos 

humanos e a financeira. Podem existir outras áreas funcionais, porém, não são tão comuns em 

empresas pequenas (SOBRAL; PECI, 2008). A área de marketing tem como responsabilidade 

a obtenção e manutenção de clientes, tendo como objetivo geral a satisfação do cliente; já a área 

de produção é responsável pela administração das atividades e operações envolvidas na 

produção de bens e ou prestação de serviços de uma organização; Por sua vez, a área de recursos 

humanos tem como responsabilidade os processos formais de gestão de pessoas, com o objetivo 

de assegurar um alinhamento entre os objetivos individuais e organizacionais (SOBRAL; PECI, 

2008).  

Sobre a área financeira, que é a áreas de relevância para este projeto, Sobral e Peci 

(2008) afirmam que sua responsabilidade é a gestão dos recursos financeiros, incluindo sua 

obtenção e sua aplicação. Essa área toma decisões de como será a estrutura de capital para a 

empresa, bem como decisões de investimentos financeiros a curto e longo prazo (KITAGAWA; 

SHENG, 2012). 

Para Kuster e Nogacz (2006), uma das funções mais importantes a serem controlados 

pela área financeira de micro e pequenas empresas é a administração de caixa, controle 

realizado por meio do Fluxo de Caixa. Essa função possibilita ao administrador controlar as 

entradas e saídas de dinheiro da empresa durante um período de tempo estabelecido, 
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viabilizando a tomada antecipada de medidas que possibilitem garantir a disponibilidade de 

recursos para atender as necessidades de caixa.  

O Fluxo de Caixa, juntamente com outros aspectos da administração financeiras de 

micro e pequenas empresas, como, controle de estoque, controle de pagamento e recebimentos, 

controle de vendas, controle de despesas e controle de compras, serão objetos de estudos no 

projeto. 

No projeto não serão tratados todos os aspectos dos softwares, tanto dos livres como 

dos proprietários, mas somente relacionados a uma área funcional das micro e pequenas 

empresas: financeira. A escolha dessa área foi feita a partir do princípio que toda empresa bem 

estruturada deve conter essa área, para que possa funcionar de maneira correta, especialmente 

o financeiro (LACERDA, 2006). 

Dentro da área financeira, alguns aspectos de âmbito fiscal das micro e pequenas 

empresas também foram abordados. Em micro e pequenas empresas, geralmente, as atividades 

de âmbito fiscal são realizadas também na área financeira. Muitas dessas empresas fazem uso 

do Simples Nacional, que se trata do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 

Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (MACIEL et al, 

2007), para simplificar todo o seu processo fiscal. 

Dentre os tributos unificados pelo Simples Nacional estão: Imposto sobre a Renda da 

Pessoa Jurídica (IRPJ); Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido (CSLL); Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

(COFINS); Contribuição para o PIS/PASEP; Contribuição Patronal Previdenciária (CPP); 

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços 

de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações (ICMS); e Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza (ISS) (BRASIL, 2006). 

Para facilitar nos controles necessários na área financeiras, bem como no auxílio de 

algumas tarefas da área fiscal, as micro e pequenas utilizam soluções de TI (ALBERTIN e DE 

MOURA ALBERTIN, 2012). De acordo com a Lei 8.846/1994 (BRASIL, 1994, art. 1), a 

emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à venda de mercadorias, 

prestação de serviços ou operações de alienação de bens móveis, deverá ser efetuada, para efeito 

da legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, no momento da 

efetivação da operação, evidenciando a importância dessa funcionalidade nos softwares. O não 

cumprimento dessa lei prejudicará as micro e pequenas empresas, na declaração de seus 

impostos, podendo, eventualmente, acarretar problemas com a justiça brasileira. 
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 Neste projeto não foram analisados todos os tipos de empresas, mas apenas as micro 

e pequenas. Para distingui-las, foi considerada a definição de Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte prevista na Lei Complementar 123/2006 (BRASIL, 2006), chamada também de 

Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, que utiliza a receita bruta total anual, ou seja, a 

receita total derivada das atividades realizadas na empresa. É considerada Microempresa aquela 

que possui receita bruta total anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 e a Empresa de Pequeno 

Porte é aquela que possui receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a 

4.800.000,00. 

Aspectos de contabilidade também foram levados em consideração nesta pesquisa, já 

que muitas micro e pequenas empresas contratam empresas de contabilidade para auxiliar nos 

seus negócios, bem como na tomada de decisões mais importantes (SIMON, 2012). Essa 

contratação geralmente ocorre, pois, muitos empresários não possuem conhecimento nos 

aspectos mais burocráticos de seus negócios (SIMON, 2012). Lacerda (2006) define 

contabilidade como a ciência responsável pelo gerenciamento do patrimônio das empresas, a 

partir de seus registros, com o objetivo de fornecer informações para o processo de tomada de 

decisões, bem como na formulação de estratégias para a empresa.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 Nesta seção serão analisados os procedimentos utilizados no projeto, abordando 

aspectos como classificação da pesquisa, objeto e campo de estudo, etapas da pesquisa e suas 

informações. 

3.1 Classificação da Pesquisa 

Stake (2016, p. 29) afirma que “se os pesquisadores decidem coletar dados 

experimentais e não medidas, sua pesquisa é chamada qualitativa, mas, mesmo assim, podem 

enfocar ou o indivíduo ou o geral”, a partir desse contexto pode-se afirmar que essa pesquisa 

será essencialmente qualitativa. 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, é possível apenas prever o universo da 

pesquisa, que é o das micro e pequenas empresas do setor comercial de Quixadá – CE. Apesar 

de não possuir uma amostragem definida, foi possível abranger grande parte dos aspectos da 

pesquisa com as empresas estudadas, já que apesar de todas serem do setor comercial e serem 

do mesmo grupo de consultoria do Sebrae - Quixadá, possuem nichos de mercado diferentes. 

Este projeto será realizado por meio de estudos de casos nas micro e pequenas 

empresas, onde serão coletadas informações tanto sobre seus Softwares Proprietários, como 

suas reais necessidades na área financeira. Um estudo de caso se caracteriza por “um estudo 

profundo, mas não amplo, por meio do qual se procura conhecer profundamente apenas um ou 

poucos elementos da população sobre um grande número de aspectos e suas interrelações” 

(GUILHOTO, 2012, p. 150). 

3.2 Etapas da Pesquisa 

Inicialmente, foram coletadas informações sobre as reais necessidades das micro e 

pequenas empresas quanto a softwares das micro e pequenas empresas através de entrevistas. 

Antes da entrevista ser iniciada, foi explicado entrevistados o objetivo da pesquisa e como a 

mesma foi feita, antes de dar início as entrevistas foram assinadas termos de consentimento 

para oficializar sua participação (ver Apêndice A). Essa coleta de dados foi realizada através de 

um roteiro de entrevista semiestruturado, com questões abertas e fechadas (ver Apêndice B), 

possibilitando ao entrevistador fossem adicionadas questões que não estavam previstas no 

roteiro, dependendo das respostas dos entrevistados (OLIVEIRA, 2010).  

A ferramenta utilizada para registrar os dados coletados com as entrevistas foi um 

gravador de voz de um celular. Dentro da entrevista, também foram coletadas informações 

sobre as funcionalidades de seus softwares, através de um questionário com algumas 
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funcionalidades pré-estabelecidos (ver Apêndice C). Grande parte das funcionalidades 

presentes no questionário também foram utilizadas por Santos (2013) em seu estudo. O 

questionário serviu de apoio à entrevista, para que a mesma não seja apenas aberta. 

Com as entrevistas será possível fazer um levantamento das atividades de negócio 

daquelas empresas que são necessários para o seu funcionamento, bem como a importância 

dessas atividades. Esse levantamento possibilitou uma análise mais crítica das funcionalidades 

que os Softwares Livres avaliados possuem (TONINI, 2003). A análise das entrevistas 

aconteceu com a utilização da técnica de análise de conteúdo. A análise de conteúdo tem por 

objetivo identificar o que está sendo dito sobre determinado assunto (VERGARA, 2008). 

Com as informações, tanto das necessidades das empresas, quanto das funcionalidades 

que os Softwares Proprietários possuem, foi realizada uma verificação para avaliar se os 

softwares que as empresas já possuem atendem todas as suas necessidades. Essa análise foi 

baseada em estudos sobre comparação de ERPs realizados anteriormente por outros autores 

(HERZOG, 2006; TONINI, 2003; GRIPE, RODELLO, 2011). A análise dos Softwares 

Proprietários aconteceu, juntamente com a entrevista, através da resposta de um questionário 

pelo empresário, sobre alguns critérios pré-determinados de softwares (Ver Apêndice C). 

Embora Herzog (2006) utilize vários critérios para a comparação de seus sistemas, o 

critério mais relevante para esse projeto é o que ele chama de Functional Fit, que determina o 

nível que o sistema analisado se encaixa nos processos da empresa. Verifica quais 

funcionalidades do sistema analisado já se adequam com necessidades funcionais das empresas. 

Após essa etapa de análise das entrevistas nas empresas e a análise dos Softwares 

Proprietários, foram selecionados alguns Softwares Livres na internet que passarão pela 

análise de funcionalidades. Os Softwares Livres atenderam alguns critérios pré-definidos, 

como, ser de língua portuguesa, estar disponível para download gratuitamente. Nessa análise 

dos Softwares Livres foram levadas em consideração, também, as reais necessidades, coletadas 

anteriormente, das empresas. Essa análise das funcionalidades foi feita através de testes de 

funcionalidade, semelhante ao realizado no trabalho de Santos (2013): Softwares Livres foram 

instalados em um computador e analisado se suas funcionalidades atendem as necessidades que 

as empresas possuem. Após as análises de funcionalidades dos Softwares Livres, foi respondido 

o mesmo questionário realizado na etapa de coleta de dados de Softwares Proprietários, agora 

focando nos Softwares Livres (Ver Apêndice C). 

Para sintetizar as etapas deste projeto juntamente com estudos que abordavam as 

etapas utilizadas foi criado o quadro 1, que possui a comparação dessas informações.    
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Quadro 1 – Comparativo das Técnicas utilizadas neste projeto 

Trabalhos Entrevistas Questionários 

Tabela 

Comparativa 

dos Softwares 

Functional 

Fit 

Testes de 

Funcionalidade 

Kitagawa 

e Sheng 

(2013) 

  X   

Santos 

(2012) 
X  X X X 

Vinhais 

(2007) 
X X    

Este 

Trabalho 
X X X X X 

Fonte: Elaborado pela autora 

Posteriormente as análises dos dois grupos de softwares, serão comparados os 

resultados de ambas análises para avaliar se seria benéfico para as empresas uma possível 

substituição dos Softwares Proprietários por Softwares Livres, bem como quais das opções de 

Softwares Livres analisadas, se encaixam melhor para essas empresas estudas.   

Foi realizado um pré-teste com uma microempresa, com o intuito de validar os 

instrumentos de pesquisa. O tempo de duração da etapa de coleta de informações naquela 

empresa levou cerca de 30 minutos, sendo incluído o tempo da explicação do projeto e das 

etapas de entrevistas e resposta do questionário. Esse pré-teste teve como objetivo verificar a 

duração da etapa de entrevista e avaliar a compreensão das perguntas presentes no questionário. 

3.3 Objeto de estudo e escolha das empresas a serem entrevistadas 

Foram avaliadas neste projeto, algumas micro e pequenas empresas da cidade de 

Quixadá localizada no sertão central do Ceará. Cidade localizada a cerca de 168 km de 

Fortaleza. As empresas avaliadas foram do setor comercial. 

De acordo com DATASEBRAE (2014), existem 2660 empresas na cidade de Quixadá, 

sendo 1573 são do setor comercial, e das quais 507 são caracterizadas como Micro e Pequenas 

Empresas.  

A forma de escolha das empresas a serem entrevistadas surgiu com auxílio de um dos 
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programas do Sebrae Mais2 que surgiu como uma iniciativa que possui o objetivo de auxiliar 

as empresas, de todo o Brasil, que já superaram os desafios de se consolidarem no mercado e 

desejam aprimorar seus negócios. O programa é composto por soluções que são aplicadas de 

acordo com as necessidades das empresas, sendo realizados cursos, workshops, consultorias 

individualizadas, entre outros.  

Uma das soluções do programa Sebrae Mais é o Sebrae Mais Gestão Financeira, que 

foca na parte de analisar, controlar, planejar e simular as informações financeiras para uma 

eficiente tomada de decisões. No ano de 2017 foi criada uma turma desse programa no 

município de Quixadá – CE, nessa turma estavam participando 7 micro e pequenas empresas 

do setor comercial, que era o setor foco desta pesquisa, mais algumas empresas do setor de 

serviços.  

Para facilitar a escolha de quais empresas seriam entrevistadas, houve uma reunião 

com uma representando do Sebrae Quixadá, onde foi discutido a pesquisa e também criado uma 

parceria com o Sebrae no qual a pesquisa seria realizada com algumas das empresas de Quixadá 

que participavam do programa Sebrae Mais Gestão Financeira. 

Na reunião com a representante do Sebrae foi disponibilizado o contato dos 

proprietários das empresas que poderiam participar da pesquisa. Em seguida 5 empresas foram 

contatadas, inicialmente através de telefonemas, no qual foi explicado a pesquisa e tentado 

agendar um horário que fosse melhor para as empresas, porém em 2 delas não foi possível 

realizar. Os motivos da não participação dessas empresas foi que uma das empresas não possui 

Software Proprietário, todos os dados eram armazenados e tratados em planilhas eletrônicas e 

o outro motivo foi a incompatibilidade do horário que seria realizada a entrevista da segunda e 

também um pouco de resistência quanto a adesão a pesquisa. 

Com relação as três empresas onde foram realizadas as entrevistas, na conversa com 

os proprietários das empresas foram marcados os dias que poderiam ser realizadas as 

entrevistas. As três entrevistas aconteceram no período de 5 de outubro de 2017 a 20 de outubro 

de 2017, duas delas no período da tarde e uma no período da manhã. Apesar do contato inicial 

ter sido realizado com os proprietários das empresas, apenas uma das entrevistas foi realizada 

com o proprietário da empresa. Em uma das empresas a entrevista e o questionário foram 

respondidos pela gerente daquela empresa e na outra empresa a entrevista e o questionário 

foram respondidos por dois funcionários que trabalhavam diretamente com o SP daquela 

empresa. 

                                                 
2 Mais informações sobre o programa Sebrae Mais: http://bit.ly/28KZpvD 
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No dia de serem realizadas as entrevistas com as empresas, inicialmente era explicado 

mais detalhadamente a pesquisa e assinado o termo de consentimento e depois era dado início 

a entrevista, tendo o áudio gravado pelo celular. Após a conclusão das entrevistas era respondido 

o questionário das funcionalidades dos SP. 

Apesar de serem do mesmo setor, o comercial, essas empresas possuem nichos bem 

diferentes, uma delas sendo de venda atacadista de mercadoria, a outra sendo mais focada na 

confecção de design e venda de materiais de papelaria e a última empresa sendo um comércio 

de artigos de informática. Dessas empresas, 1 era uma microempresa e as duas restantes eram 

empresas de pequeno porte. 

3.4 Análise de Conteúdo das entrevistas 

A análise de conteúdo das entrevistas foi baseada na proposta de Bardin (2006), que 

constitui algumas etapas para a realização dessa análise, são elas: 1) pré-análise, 2) exploração 

do material e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação.  

Na pré-análise, fase no qual foram organizados os materiais a serem analisados, divide-

se em quatro processos: (i) leitura flutuante, no qual foram transcritas as entrevistas realizadas 

nas empresas; (ii) escolha dos documentos, que consistiu na seleção do que seria analisado; (iii) 

formulação de hipóteses e objetivos; (iv) elaboração dos indicadores, que é determinada a partir 

de recortes dos textos analisados (BARDIN, 2006). 

A segunda fase, exploração do material, diz respeito a codificação e categorização do 

material analisado, bem como a identificação das unidades de registro e das unidades de 

contexto (BARDIN, 2006). No contexto das entrevistas semiestruturadas, na unidade de 

registro foram organizados os conteúdos a serem considerados como unidade base, esses 

conteúdos foram definidos a partir da leitura das transcrições das entrevistas. Na unidade de 

contexto podem ser encontradas as passagens das transcrições das entrevistas que confirmam a 

unidade de registro respectiva (CARDOSO, 2011). 

A última etapa, tratamento dos resultados, inferência e interpretação, no qual são 

realizados os destaques das informações a serem analisadas, resultando nas interpretações 

inferenciais (BARDIN, 2006). 

3.5 Análise dos Softwares Livres 

Para serem realizados os testes de funcionalidade, foi elaborado um roteiro de teste 

com alguns dados fictícios a serem usados nos Softwares Livres, com o intuito de averiguar se 

as funcionalidades pré-determinadas são atendidas ou não pelos softwares. 
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Foi mantido, o máximo possível, a igualdade dos dados inseridos entre os softwares 

para que fosse analisado que tipo de informações aqueles softwares pediam, se eram necessárias 

informações mais detalhadas ou não.  

Para averiguar qual software é o mais indicado, essa pesquisa se baseará nos estudos 

de Santos (2012) e Herzog (2006), que abordam o conceito de functional fit. Nos questionários 

foram considerados 4 níveis de verificação das funcionalidades, são eles: Não Atende, quando 

o software não possui aquela funcionalidade; Atende Parcialmente, quando o software possui a 

funcionalidade, porém não abrange todas as necessidades da empresa; Atende 

Satisfatoriamente, quando o software possui a funcionalidade e ela abrange maioria das 

necessidades da empresa, porém poderia melhorar; e Atende Plenamente, quando o software 

possui a funcionalidade e ela abrange todas as necessidades da empresa. 

O functional fit funciona como uma forma de medir quais dos softwares mais se 

adequam as funcionalidades presentes no questionário presente no Apêndice C. O Software 

livre que atendeu melhor às funcionalidades foi considerado o mais adequado a ser utilizado 

nas empresas. Quanto mais adequado o software for, menores são os custos em customização e 

implementação (HERZOG, 2006). 
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4 RESULTADOS 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos com a análise de conteúdo das 

entrevistas das empresas, bem como a análise do questionário respondidos após as entrevistas 

e os resultados obtidos nos testes de funcionalidade realizados com os Softwares Livres. 

4.1 Resultados da análise de conteúdo das entrevistas 

A partir dos dados coletados nas entrevistas, foi elaborado o quadro 2, que possui as 

categorias e subcategorias escolhidas na análise das entrevistas que são os tópicos abordados e 

as perguntas realizadas nas entrevistas, respectivamente. O quadro também possui unidades de 

registro e as unidades de contexto, que são os conceitos base para cada subcategoria e categoria 

e os trechos das entrevistas que confirmam esses conceitos, respectivamente, baseado no quadro 

existente no estudo de Cardoso (2011).  

Quadro 2 – Análise de Conteúdo das Entrevistas 

Categoria Subcategoria Unidade de Registro 
Unidade de 

Contexto 

Questão Financeira 

dos softwares das 

empresas 

Necessidades de 

Softwares das 

empresas 

Controle de estoque, 

controle de fluxo de 

caixa cadastro de 

funcionários, clientes e 

fornecedores, geração 

de relatório, entrada de 

notas fiscais, emissão de 

nota fiscal eletrônica, 

emissão de cupom 

fiscal, serviço de caixa e 

operação, vendas de 

produtos, controle de 

despesas 

- Controle de 

estoque, controle 

de caixa, controle 

financeiro, entrada 

de notas fiscais, 

emissão de nota 

fiscal eletrônica, 

emissão de cupom 

fiscal; 

- Contas a receber, 

contas a pagar, 

serviço de caixa e 

operação, de 

entrada de 

produtos, vendas de 

produtos, cadastro 

de funcionários; 

- Cadastro de 

clientes e 
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Categoria Subcategoria Unidade de Registro 
Unidade de 

Contexto 

fornecedores, 

controle de 

despesas, relatórios 

Questão 

Fiscal/Contábil das 

empresas 

Utilização do 

Simples Nacional 

As empresas são 

optantes do Simples 

Nacional 

- A gente utiliza o 

simples nacional; 

 

Utilização de 

sistema de controle 

fiscal 

disponibilizado pelo 

Governo 

Controle fiscal feito 

pelo contador; 

Funcionalidade 

integrada no Software 

Proprietário; 

- Não, o fiscal 

(controle fiscal) é 

feito no contador; 

 

- Ele (software) já 

faz a conexão junto 

com o Governo, no 

caso a SEFAZ, que 

é o sistema de 

impressora fiscal; 

Escolha sobre o 

Software a ser 

utilizado 

Não houve interferência 

dos contadores na 

escolha do software a 

ser utilizado nas 

empresas 

- Esse software foi 

indicado por uma 

outra empresa aqui 

de Quixadá e 

também o contador 

achou que a gente 

já estava carente de 

utilizar um controle 

dessa natureza, 

mas a escolha foi 

nossa mesma; 

 

- Esse software foi 

escolhido pela 

gente mesmo. 
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Categoria Subcategoria Unidade de Registro 
Unidade de 

Contexto 

Inclusive eu acho 

que não teve 

nenhum sistema de 

software mesmo 

que foi indicado 

pelo contador. 

 

- Foi escolha da 

empresa, pela 

questão da 

necessidade da 

gente ter esse 

controle. 

Informação dos 

softwares das 

empresas 

Razões de não ter 

adotado Softwares 

Livres 

Desconhecimento desse 

tipo de software; 

Insegurança quanto ao 

uso de Softwares 

Livres; 

- Não conheço, 

nunca fiz uso não; 

 

- Não faço uso e 

nem conhecia 

nenhum software 

livre, no nosso caso 

ele é pago; 

 

- Eu acho que na 

empresa aqui não 

pode ser livre, 

pelas questões 

fiscais (...) E 

também pela 

proteção dos 

arquivos (...) o 

software fechado 
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Categoria Subcategoria Unidade de Registro 
Unidade de 

Contexto 

dá uma segurança 

a mais para a 

empresa; 

Tipos de Softwares 

utilizados 

Os softwares utilizados 

são Desktop; 

Insegurança na 

utilização de softwares 

online; 

- Do tipo Desktop, 

é instalado; 

 

- a (Empresa de 

Telefonia) liberou 

um software pra 

gente, mas não era 

confiável porque 

era online. 

Problemas 

encontrados nos 

softwares utilizados 

nas empresas  

Dificuldades na 

usabilidade do software; 

Problemas com 

operações que 

envolvam outras formas 

de 

pagamento/recebimento, 

além de em dinheiro; 

Informações cadastradas 

não aparecem nos 

relatórios diários; 

- Existe mais 

dificuldades, 

algumas coisas que 

poderiam ser mais 

simplificadas, a 

questão da 

utilização do 

programa, tem 

algumas coisas que 

o caminho é bem 

mais longo e você 

precisa fazer todos 

os detalhes; 

 

- Quando eu vou 

receber com 

cheque, com 

cheque pré-datado 

ou com cartão de 
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Categoria Subcategoria Unidade de Registro 
Unidade de 

Contexto 

crédito, ele não dá 

a informação, eu 

não consigo dar 

baixa corretamente 

como é pra ser; 

 

- Quando eu puxo o 

relatório mensal, 

eu tenho a opção 

que ele me dá, os 

resultados de cada 

tipo de 

recebimento, se foi 

cartão, se foi 

cheque, se foi 

carteira, mas eu 

não tenho no 

diário, no 

movimento de caixa 

diário, ele só me dá 

em dinheiro (...) Eu 

gostaria que no 

caixa diário, o 

sistema já 

fornecesse, porque 

quando eu vou 

receber a conta eu 

informo 

Fonte – Elaborada pela autora 
Segundo Cardoso (2011), um pesquisador em uma análise de dados qualitativos, deseja 

aprender algo a partir do que os investigados lhe confiam, com base nisso, o quadro apresentado 

acima, construído a partir dos objetivos traçados, das perguntas feitas nas entrevistas e de 
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recortes do discurso dos entrevistados, possibilita a seguinte interpretação dos resultados 

obtidos: 

1. De acordo com o primeiro tema “Questão Financeira das empresas” é possível 

estabelecer as funcionalidades que as empresas mais necessitam em um software, 

sendo algumas delas: Controle de Estoque, Controle de Fluxo de Caixa, Cadastro 

de Clientes e Fornecedores, Controle de Vendas, Geração de Relatórios, entre 

outras. 

2. Com base no segundo tema “Questão Fiscal/Contábil das empresas” foi possível 

estabelecer algumas inferências, são elas: 

a. Apesar de todas empresas entrevistadas possuírem contador, a decisão 

na escolha de qual software seria utilizado nas empresas partiu 

unicamente das empresas. O contador apenas incentivou o uso de 

softwares naquelas empresas, com o intuito de auxiliar no controle dos 

negócios. 

b. Apesar de existir um software de controle fiscal disponibilizado pelo 

Governo, as empresas utilizam as funcionalidades fiscais já integradas 

pelo Software Proprietário que utilizam. 

3. Com base no terceiro tema “Informações dos softwares das empresas” também foi 

possível o estabelecimento de algumas inferências, são elas: 

a. As empresas desconhecem os Softwares Livres e quando explicado o 

que eles são, não se sentem muito confiantes para utilizá-los, tendo 

como principal preocupação a segurança dos dados. 

b. Outra insegurança por parte das empresas é quanto ao uso de softwares 

online, fazendo com que as empresas prefiram softwares do tipo 

Desktop, ou seja, instalados nas próprias máquinas. 

c. Nos softwares utilizados nas empresas, umas das maiores preocupações 

é a consistências dos dados apresentados nos relatórios, muitas vezes 

os dados cadastrados não são mostrados nos relatórios da maneira 

correta. 

d. A usabilidade dos softwares também é um fator importante, pois são 

operações que, idealmente, deveriam ser realizadas em poucos passos. 

4.2 Resultados do questionário com as funcionalidades dos Softwares Proprietários 

Após a aplicação das entrevistas, os representantes das empresas responderam um 
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questionário sobre as funcionalidades dos softwares que as empresas possuíam. Foram reunidas 

as respostas obtidas nos questionários no quadro 3, o mesmo foi baseado em quadros presentes 

nos estudos de Santos (2013) e Kitagawa e Sheng (2012), onde os autores reuniram algumas 

funcionalidades e verificavam se essas funcionalidades estavam presentes ou não nos softwares 

avaliados. 

Quadro 3 – Funcionalidades dos Softwares Proprietários 

Funcionalidades 
Software 

Proprietário 1 

Software 

Proprietário 2 

Software 

Proprietário 3 

Controle de Estoque NA APL APL 

Controle de Vendas AS APL APL 

Cadastro de Clientes APL APA APL 

Cadastro de Fornecedores APL APL APL 

Controle de Fluxo de Caixa AS APL APL 

Controle de Pagamentos de  

Funcionários 
NA APL APL 

Controle de Pagamentos de 

Gastos 
AS AS APL 

Geração de Nota Fiscal 

Eletrônica 
NA APL APL 

Geração de Relatórios AS AS APL 

Legenda: NA: Não Atende; APA: Atende Parcialmente; AS: Atende Satisfatoriamente; APL: Atende Plenamente. 

Fonte: Elaborado pela autora 

Com base nos dados dispostos na tabela foi possível observar que o software 

Proprietário 1 é o que possui menor plenitude nas suas funcionalidades, não possuindo, 

inclusive, funcionalidades básicas, como a de controle de estoque. Apenas as funcionalidades 

mais básicas, como as de cadastros de clientes e fornecedores eram atendidas plenamente pelo 

software. 

O Software Proprietário 2 teve uma boa avaliação, apenas duas funcionalidades 

(controle de pagamento de gastos e geração de relatórios) foram consideradas satisfatórias, o 

restante das funcionalidades eram atendidas plenamente. Em relação ao Software Proprietário 

3, todas as funcionalidades do questionário são atendidas plenamente, tornando-o o software 

melhor avaliado dentre os três Softwares Proprietários. 

Nas entrevistas realizadas nas empresas, foi perguntado o custo da mensalidade de 

cada software utilizado, os dados foram organizados no gráfico 1 para melhor representação. 
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Gráfico 1 – Valor da mensalidade dos Softwares Proprietários 

 
* - O valor do Software Proprietário 2 é pago trimestralmente (R$ 340,00), portanto teve seu valor convertido 

para mensalmente. 

Fonte: Elaborado pela autora  

Com base no que foi analisado dos Softwares Proprietários e dos valores de cada 

software, foi possível observar que o software com menor plenitude nas funcionalidades, era 

aquele que possui a maior mensalidade, tendo um aumento de cerca de 74% para o valor do 

Software Proprietário 3, que foi o melhor avaliado entre os três. É válido lembrar que além dos 

custos de manutenção e licença, as empresas também tiveram gastos na implantação desses 

softwares, sendo um gasto de cerca de R$ 1000,00 para cada empresa. 

4.3 Resultados do questionário com as funcionalidades dos Softwares Livres 

Foram pesquisados na internet alguns Softwares Livres que se encaixassem nos 

requisitos determinados, que são: estar disponível em língua portuguesa, para download 

gratuitamente e possuir licença de uso por tempo indeterminado. Na pesquisa foram baixados 

7 softwares, porém, 3 deles tiveram problema na instalação, portanto, os testes de 

funcionalidade foram feitos em 4 Softwares Livres. 

A partir dos testes de funcionalidade realizados nos Softwares Livres foi elaborado o 

quadro 4, que mostra quais funcionalidades são atendidas ou não pelos softwares. Esse quadro 

é semelhante ao quadro 3, o que possibilita uma comparação entre os softwares presentes em 

ambos os quadros. 
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Quadro 4 – Funcionalidades dos Softwares Livres 

Funcionalidades FreedomERP3 CIAF4 
RP Controle 

Financeiro5 
Siscontrole6 

Controle de Estoque APL APL NA AS 

Controle de Vendas AS AS NA AS 

Cadastro de Clientes APL APL AS APL 

Cadastro de 

Fornecedores 
APL APL AS APL 

Controle de Fluxo de 

Caixa 
APL AS APA AS 

Controle de 

Pagamentos 

de Funcionários 

APA APA AS NA 

Controle de 

Pagamentos de Gastos 
APA APA APA APA 

Geração de Nota 

Fiscal Eletrônica 
AS NA NA APA 

Geração de Relatórios APL APA APA APA 

Legenda: NA: Não Atende; APA: Atende Parcialmente; AS: Atende Satisfatoriamente; APL: Atende Plenamente. 

Fonte: Elaborado pela autora 

É possível identificar qual software possui o melhor desempenho no atendimento das 

funcionalidades a partir do quadro gerado. Dentre os Softwares Livres analisados o que possui 

menor desempenho é o RP Controle Financeiro, já que além de não atender 3 funcionalidades 

(Controle de Estoque, Controle de vendas e Geração de Nota Fiscal Eletrônica), suas outras 

funcionalidades ou são atendidas parcialmente ou satisfatoriamente, esse software não possui 

nenhuma funcionalidade que seja atendida plenamente. Segundo os princípios do Functional 

Fit de Herzog (2006) esse software é o pior dentre os analisados já que possui muitas 

funcionalidades a serem implementadas, de acordo com as necessidades do quadro. 

O Software Livre que foi o terceiro melhor avaliado foi o Siscontrole, apenas uma das 

funcionalidades avaliadas não era atendida por esse software (Controle de Pagamento de 

Funcionários), 6 de suas funcionalidades variaram entre serem atendidas parcialmente e 

                                                 
3 FreedomERP: http://www.freedom.org.br/ 
4 CIAF: https://www.ciaf.com.br/site/ 
5 RP Controle Financeiro: http://www.baixaki.com.br/download/rp-controle-financeiro.htm 
6 Siscontrole: http://www.siscontrole.com.br/ 
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satisfatoriamente e apenas 2 de suas funcionalidades eram atendidas plenamente (Cadastro de 

Clientes e Fornecedores). Além da implementação da funcionalidade não atendida, esse 

software necessitaria de atualizações de mais da metade das funcionalidades listadas no quadro 

do que os Softwares Livres CIAF e FreedomERP. 

O segundo Software Livre melhor avaliado foi o CIAF, apenas uma das 

funcionalidades presentes no quadro não era atendida por esse software (Geração de Nota Fiscal 

Eletrônica), porém, diferentemente do Siscontrole, esse software atende plenamente 3 das 

funcionalidades listadas no quadro. O restante das funcionalidades se divide entre atendidas 

parcialmente e satisfatoriamente. 

 O Software melhor avaliado com relação as funcionalidades listadas no quadro foi o 

FreedomERP, por se tratar de um software do tipo ERP, que em português significa Sistema de 

Gestão Empresarial, é um software mais completo que os demais, que focaram mais em 

operações específicos (SANTOS, 2013). Todas as funcionalidades do quadro são atendidas pelo 

sistema, 5 delas sendo atendidas plenamente e as outras 4 se dividindo igualmente entre 

atendidas parcialmente e satisfatoriamente. De acordo com o Functional Fit, esse software teria 

menos atualizações e/ou customizações a serem realizadas do que os outros 3 analisados.  

4.4 Comparação dos Softwares Proprietários com o Software Livre melhor avaliado 

A última etapa da pesquisa foi a comparação das funcionalidades do Software Livre 

melhor avaliado (FreedomERP) com os Softwares Proprietários das empresas estudadas, para 

que fosse averiguado a possibilidade de uma substituição do Software Proprietário pelo 

Software Livre. Para essa análise foi criado o quadro 5, no qual estão dispostos os resultados 

desses softwares em cada funcionalidade analisada.  

Em relação ao FreedomERP e o Software Proprietário 1, pode ser observado todas as 

funcionalidades que são atendidas pelo Software Proprietário 1 também são atendidas pelo 

FreedomERP. O Software Proprietário 1 não atende 3 funcionalidades, são elas: Controle de 

Estoque, Controle de Pagamentos de Funcionários e Geração de Nota Fiscal Eletrônica, e o 

Software Livre atende essas 3 funcionalidades plenamente, parcialmente e satisfatoriamente, 

respetivamente, mostrando uma vantagem do SL em relação ao SP em questão.  

Existem duas funcionalidades (Controle de Fluxo de Caixa e Geração de Relatórios) 

no qual o FreedomERP supera o Software Proprietário 1. No SP essas funcionalidades são 

atendidas satisfatoriamente, enquanto que no SL essas funcionalidades são atendidas 

plenamente. As funcionalidades Controle de Vendas, Cadastro de Clientes e Fornecedores 

possuem o mesmo nível de atendimento entre ambos os softwares. Em apenas uma das 
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funcionalidades (Controle de Pagamentos de Gastos) o Software Proprietário 1 é superior ao 

Software Livre FreedomERP. Essa comparação evidencia uma grande possibilidade de 

substituição do Software Proprietário pelo Software, já que o SL atende as necessidades de 

software não atendidas pelo SP e maioria das funcionalidades listadas são atendidas plenamente 

pelo SL. 

Quadro 5 – Comparação do SL FreedomERP com os Softwares Proprietários 

Funcionalidades FreedomERP 
Software 

Proprietário 1 

Software 

Proprietário 2 

Software 

Proprietário 3 

Controle de Estoque APL NA APL APL 

Controle de Vendas AS AS APL APL 

Cadastro de Clientes APL APL APA APL 

Cadastro de 

Fornecedores 
APL APL APL APL 

Controle de Fluxo 

de Caixa 
APL AS APL APL 

Controle de 

Pagamentos 

de Funcionários 

APA NA APL APL 

Controle de 

Pagamentos de 

Gastos 

APA AS AS APL 

Geração de Nota 

Fiscal Eletrônica 
AS NA APL APL 

Geração de 

Relatórios 
APL AS AS APL 

Legenda: NA: Não Atende; APA: Atende Parcialmente; AS: Atende Satisfatoriamente; APL: Atende Plenamente. 

Fonte: Elaborado pela autora 

Na comparação entre o Software Livre FreedomERP com o Software Proprietário 2, 

pode ser observado que o Software Proprietário 2 supera o FreedomERP em 4 funcionalidades, 

são elas: Controle de Vendas, Controle de Pagamentos dos Funcionários, Controle de 

Pagamentos de Gastos e Geração de Nota Fiscal Eletrônica. As funcionalidades, no qual ambos 

os softwares obtiveram os mesmos resultados são: Controle de Estoque, Cadastro de 

Fornecedores e Controle de Fluxo de Caixa. Somente em duas funcionalidades o Software Livre 

FreedomERP teve resultados melhores do que o Software Proprietário 2, são elas: Cadastro de 
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Clientes e Geração de Relatórios. Com a comparação desses dois softwares foi possível 

observar que uma substituição de SP por SL não seria tão interessante para essa empresa, já que 

em apenas duas funcionalidades o SL teve melhores resultados. 

Em relação a comparação entre o Software Livre FreedomERP e o Software 

Proprietário 3 é clara a superioridade do Software Proprietário, já que os resultados mostras que 

o mesmo atende todas as funcionalidades presentes no quadro plenamente. O Software Livre 

se iguala ao Software Proprietário apenas nas 5 funcionalidades que o mesmo atende 

plenamente também. Uma substituição do SP pelo SL nessa empresa seria muito inviável, já 

que o SP da empresa supre as necessidades da mesma. 

Por fim, foi identificado a substituição mais ideal dentre as comparações, que é a do 

Software Proprietário 1 pelo FreedomERP. Caso as empresas que utilizam os Softwares 

Proprietários 2 e 3 também queiram utilizar o FreedomERP, também é possível, porém seriam 

necessárias algumas customizações desse Software Livre para que ele atenda as mesmas 

funcionalidades dos Softwares Proprietários que são utilizados nas suas empresas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho procurou identificar possíveis Softwares Livres que pudessem substituir 

os Softwares Proprietários utilizados nas empresas entrevistadas. Para atingir esse objetivo 

foram realizadas entrevistas em empresas da cidade de Quixadá – CE, no qual foram destacadas 

algumas funcionalidades essenciais que os softwares possuam, como, Controle de Estoque, 

Controle de Fluxo de Caixa, Geração de Relatórios, entre outras. Nas entrevistas também pode 

ser observado que essas empresas não utilizam o software de controle fiscal disponibilizado 

gratuitamente pelo Governo, optando por utilizar aquele presente nos seus Softwares 

Proprietários, ou deixando a cargo do Contador. 

Outra observação realizada nas entrevistas é quanto ao desconhecimento por parte dos 

empresários sobre os Softwares Livres. Também foi destacada a preferência por softwares para 

Desktop, ou seja, aqueles instalados nos próprios computadores das empresas, ao invés 

daqueles utilizados através do navegador, evidenciando que caso algum desenvolvedor queira 

trabalhar com softwares empresariais, é aconselhável que sejam desenvolvidos softwares para 

Desktop. 

Com relação aos Softwares Proprietários das empresas, um deles se destacou, 

atendendo plenamente as necessidades daquela empresa. Outra conclusão obtida a partir da 

análise dos Softwares Proprietário foi que o software de menor desempenho dentre os três 

avaliados, era o que tinha a licença de uso mais cara. 

Nos Softwares Livres avaliados, dois deles tiveram desempenhos similares, porém o 

Software Livre FreedomERP se sobressaiu por possuir mais funcionalidades atendidas 

plenamente. Com relação a possíveis substituições, o caso de destaque é a substituição do 

Software Proprietário 1, que teve o menor desempenho dentre os três avaliados pelo 

FreedomERP.  

As principais contribuições desse trabalho foram o levantamento das funcionalidades 

mais importantes em softwares para micro e pequenas empresas, para as pessoas que tenham 

interesse em desenvolver softwares para esse grupo. Outra contribuição foi a oportunidade da 

divulgação da existência de Softwares Livres nas empresas, já que nenhuma conhecia esse tipo 

de Softwares, além da possibilidade de substituição do Software Proprietário pelo Software 

Livre FreedomERP. 

Uma das principais limitações dessa pesquisa foi a falta de estudos com o mesmo 

objetivo e mesmo público-alvo. Foram encontrados estudos dos conceitos abordados no projeto, 

porém isoladamente, não foi encontrado um específico que abordasse todos os conceitos 
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necessários para o desenvolvimento do projeto. Outras limitações desta pesquisa foram o fato 

de não terem sido analisados todos os Softwares Livres de controle financeiro disponíveis, bem 

como o fato das entrevistas terem ocorrido no horário de funcionamento das empresas, fazendo 

com que os entrevistados tendessem a dar respostas curtas para não atrapalhar o fluxo das suas 

atividades nas empresas. O fato da pesquisa ter sido realizada apenas com empresas do setor 

comercial também é uma limitação da pesquisa, já que as necessidades observadas quanto aos 

softwares da área financeira, partissem apenas do ponto de vista comercial. Essas necessidades 

poderiam variam um pouco caso fossem estudadas empresas de outros setores, como o de 

serviços. 

Como trabalhos futuros pretende-se aplicar essa metodologia em micro e pequenas 

empresas de outras cidades, comparando os resultados obtidos entre as cidades e também de 

outros setores, como o de serviços. Outro trabalho futuro é um estudo sobre a usabilidade em 

softwares para empresas, já que a questão de usabilidade foi mencionada como um fator 

importante nesta pesquisa. A implantação e customização do Software Livre FreedomERP 

também é considerado um trabalho futuro, já que foi identificada a possibilidade de uma 

substituição. Por fim, a utilização de Softwares Livres pode ser estudada pelas micro e pequenas 

empresas que não possuam nenhum tipo de Software Proprietário, visando o melhoramento de 

seus negócios, sem gastar a mesma quantidade que um Software Proprietário demandaria. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO 

 
Prezado(a) participante: 
Sou estudante do curso de graduação em Sistemas de Informação na Universidade 

Federal do Ceará – Campus de Quixadá. Estou realizando uma pesquisa para o Trabalho de 
Conclusão do Curso sob orientação da professora Germana Ferreira Rolim, cujo objetivo é 
realizar uma avaliação sobre a potencial substituição dos Softwares Proprietários utilizados em 
empresas por Softwares Livres, analisando principalmente a área financeira das empresas. 

Sua participação envolve uma entrevista que possuirá gravação de voz, se assim você 
me permitir, que seguirá um roteiro pré-determinado, com o intuito de serem informadas as 
principais necessidades, na sua opinião, da sua empresa. Na entrevista também serão abordados 
alguns aspectos dos Softwares já existentes na sua empresa, para que, posteriormente, eu possa 
realizar a análise pretendida. 

A participação nesse estudo é voluntária e se você decidir não participar ou quiser 
desistir de continuar em qualquer momento, tem absoluta liberdade de fazê-lo. 

Na publicação dos resultados desta pesquisa, tanto sua identidade, quanto a de sua 
empresa será mantida no mais rigoroso sigilo. Serão omitidas todas as informações que 
permitam identifica-los. 

A pesquisa poderá resultar em benefícios financeiros para a sua empresa, uma vez que, 
nos resultados da pesquisa serão apresentando alternativas de Softwares Livres e Gratuitos que 
melhor se adequariam as necessidades de sua empresa. Ficando a sua escolha, migrar para esses 
Softwares Livres ou não. 

No final da pesquisa será enviado, via e-mail, um relatório para você com os resultados 
obtidos na pesquisa. 

 

____________________________________________ 
Ianka Karúzia Rabelo de Oliveira 

Graduanda em Sistemas de Informação – UFC – Campus de Quixadá 
 

___________________________________________ 
Germana Ferreira Rolim 

Professora Orientadora 

 

Consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido uma cópia deste termo de 

consentimento. 

 

________________________________________ 
Nome: 

 

 

 

 

Quixadá, ____ de _____________ de 2017 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DA ENTREVISTA  

 

Item 1 – Identificar as necessidades da empresa 

1. Sua empresa é caracterizada como microempresa ou empresa de pequeno porte segundo 

a definição da Lei Complementar 123/2006? 

2. Quais os principais produtos oferecidos? 

3. Como é feita a questão fiscal do seu negócio? Utiliza o Simples Nacional? 

4. Quais as necessidades da sua empresa quanto em relação a software? 

5. Quais as operações realizadas na sua empresa, são mais importantes de serem realizadas 

através de softwares? 

Item 2 – Coletar informações sobre os Softwares da empresa 

1. Já conhece ou fez uso de algum tipo se Software Livre? 

2. Se sim, o que levou a não adoção destes Softwares Livres? 

3. Você utiliza algum software de controle fiscal disponibilizado pelo governo?  

4. O controle financeiro de sua empresa é feito diretamente na empresa ou você contrata 

alguma empresa terceirizada para realizar essa atividade? 

5. O software utilizado na sua empresa foi escolhido por você ou a empresa de 

contabilidade que indicou esse software para ser utilizado? 

6. A quanto tempo você utiliza o seu software? 

7. De que forma ele foi adquirido?  

8. Quanto, em média, foi o custo desse software?  

9. Se ainda paga uma licença de uso, qual, em média, é esse valor? 

10. Quem utiliza esse software?  

11. Como é feita essa utilização? 

12. O software que você utiliza é do tipo Web, ou seja, é utilizado online através do 

navegador, ou é do tipo Desktop, ou seja, utilizado localmente através de programas 

instalados nas maquinas? 

13. Quais os principais problemas apresentados pelo software? 

14. Dentre as necessidades discutidas inicialmente, quais o seu software não atende? 

15. Dentre essas necessidades não atendidas, quais as mais importantes para o seu negócio? 

16. Dentre as necessidades atendidas pelos seus softwares, quais as que você julga de menor 

importância? 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO REALIZADO APÓS A ENTREVISTA 

 

Questionário sobre funcionalidade do Software da Empresa 

Funcionalidades 
Não 

Atende 
Atende 

Parcialmente 
Atende 

Satisfatoriamente 
Atende 

Plenamente 
Controle de Estoque     
Controle de Vendas     
Cadastro de Clientes     
Cadastro de Fornecedores     
Controle de Fluxo de Caixa     
Controle de Pagamentos de 
Funcionários 

    

Controle de Pagamento de 
Gastos 

    

Geração de Nota Fiscal 
Eletrônica 

    

Geração de Relatórios     
 
Legenda: 

Não Atende: O Software não possui aquela funcionalidade. 

Atende Parcialmente: Possui a funcionalidade, porém não abrange todas as necessidades da empresa. 

Atende Satisfatoriamente: Possui a funcionalidade e ela abrange maioria das necessidades da 

empresa, porém poderia ser melhor. 

Atende Plenamente: Possui a funcionalidade e ela abrange todas as necessidades da empresa. 


