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O que é software livre?

GPL: Gnu Public License – 4 Liberdades
● Liberdade 0: Liberdade de executar o programa, para 

qualquer fim, da forma que se desejar
● Liberdade 1: Liberdade para modificar o programa e 

adaptá-lo às suas necessidades
● Liberdade 2: Liberdade para ajudar o seu vizinho, 

distribuindo cópias do programa
● Liberdade 3: Liberdade para ajudar a criar sua 

comunidade publicando versões aperfeiçoadas de forma 
a permitir que outros se beneficiem de seu trabalho.



  

Outras Licenças

● Apache
● LGPL
● BSD
● MIT
● Freeware
● Shareware
● Proprietárias
● http://www.opensource.org/licenses/alphabetical



Richard 
Stallman

Free 
Software 

Foundation
http://www.fsf.org

http://www.techsoc.com/freedom.htm



  

Linux

● Linus Torvalds
● Criador do Linux
● Primeira versão 

lançada em agosto de 
1991



  



  



  

Primeiro Servidor Google
~1998

Estima-se que o Google
opere com cerca de

1 milhão de servidores



  



  

Second Life (Linden Labs)

2.000 servidores com 
Debian GNU/Linux



  

Titanic (Digital Domain)

Linux Helps Bring 
Titanic to Life
Linux Journal, Fev/98
http://www.linuxjournal.com/article/2494



  

86% dos novos servidores são GNU/Linux
(Zdnet, 1996)



  

Banco do Brasil

Em 2005, o Banco do Brasil iniciou o seu 
processo de migração para o BrOffice.org com a 
instalação do pacote "OpenOffice.org 2.0". Hoje, 

em agosto de 2006, a suíte já se encontra 
instalada em mais de 38 mil estações de 

trabalho distribuídas entre as agências e Direção 
Geral.

Fonte: http://www.broffice.org/node/128

http://www.broffice.org/node/128


  

Market Share for Top Servers Across All Domains
August 1995 - October 2011

Fonte: Netcraft



  

Flossworld

● Estudo conduzida no Brasil, 
China, Índia, Bulgária, 
Argentina, Espanha, Croácia, 
Malásia, África do Sul, com 
patrocínio da Comunidade 
Européia

● Pesquisa sobre o uso de 
software livre no governo, 
indústria, universidades, e 
desenvolvedores
http://flossworld.org/deliverables.php



  

Flossworld

Imagine two people with exactly the 
same level of formal qualifications 
but different experiences: Person A 
has proven experience developing 
an important component of a 
proprietary software product. 
Person B has proven experience 
developing an important 
component of an FLOSS software 
product of equivalent complexity. 
Who do you think is in a better 
position to get a job? Note: "job" 
refers not just to permanent 
employment, but also any other 
paid work including freelance or 
consultancy.



  

Seminário de Desenvolvimento em Software Livre 
(SDSL)

● Imersão em Software livre
● Cinco de dias de mão na massa
● Programação, sistemas operacionais, 

virtualização, palestras, … 
● Cinco edições: Univates (2), Unisinos, Unicamp 

e UnB



  



  

O que é um negócio baseado em software livre?

Qualquer empresa que use software livre ou de 
código aberto como uma ferramentas para 

oferta de soluções, treinamentos ou como valor 
agregado para a geração de renda



  

Geração de renda com software livre

● Desenvolvimento de 
software

● Treinamento
● Serviços

● Migração e integração
● Instalação e 

configuração
● Suporte

● Customização
● Consultoria



  



  



  



  



  

Obrigado!Obrigado!

rubens.queiroz@gmail.com

http://www.dicas-L.com.br

http://www.contandohistorias.com.br

http://www.aprendendoingles.com.br

http://www.inglesinstrumental.com.br
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