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Dá para  
trabalhar com 
software livre?

Bruno Cidadão
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Bruno Cidadão
● Instrutor de Aprendizagem e Gestor de 

Contratos no CEPASA em Unaí-MG;
● Jornalista independente;
● Técnico em Marketing e Meio Ambiente;
● Cursei por 3 anos Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas no IFTM Paracatu;
● Fui bolsista do Projeto Marketing Digital no 

IFTM Paracatu por 1 ano e meio; 
● Participo do Flisol e uso Debian desde 2015;
● Trabalhei no IBGE por 3 anos;
● Fui professor de Informática por 1 ano;
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Conceituando o software livre

#LIVRE

Liberdade para executar o programa
conforme desejado e para qualquer
propósito;

Liberdade para estudar o programa
e adaptá-lo às suas necessidades;

Liberdade para redistribuir o programa
original e/ou suas modificações para 
outros;

“Liberdade é poder dizer não”
(Immanuel Kant)
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Pesquisa Rápida

● a) Quem usa software livre para 
trabalhar?

● b) Quem trabalha só por conta própria 
(profissional liberal ou freelancer)?

● c) Quem recebe pelos trabalhos feitos 
através do software livre (ex: designer, 
conteudista, programador, etc.)?
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Quem usa software livre?
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Empresas usam software livre, sim
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Empresas usam software livre, sim
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E há mercado.
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O Governo Federal usa(va)!
● 1999: apresentação de PL na Câmara para garantir que a 

Adm. Pública priorize contratos com software livre;
● 2003: instituição de GT para implementação de Software 

Livre na Administração Pública Federal;
● 2005: publicação do Guia Referência de Migração para 

Software Livre do Governo Federal;
● 2007: Lançamento do portal softwarelivre.gov.br;
● 2013: Dilma espionada pelos EUA através de acordo com 

Microsoft e, em resposta, lançado o Expresso;
● 2016: governo federal abre possibilidade de comprar 

softwares proprietários;
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E dá para ganhar dinheiro 
usando software livre?
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Conceituando “ganhar dinheiro”

Ter uma fonte de renda que forneça 
bem-estar e sobrevivência;

Conseguir guardar uma parte do 
dinheiro ganho como reserva;

Enriquecer depois de anos de 
trabalho (mesmo os que pensaram 
em ganhar dinheiro da noite para o 
dia com uma startup);

Economia!
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Alguém te paga a mais só 
por você fazer o trabalho 

em software livre?
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Então, por que dá para 
ganhar dinheiro utilizando 

software livre?
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Porque você ECONOMIZA...

Preços da Licença Anual e Única do Microsoft Office em 2019
Fonte: http://twixar.me/hBBK
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Porque você ECONOMIZA...

Softwares incluídos no pacote
Fonte: http://twixar.me/hBBK
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Porque você ECONOMIZA...

Página de Download gratuito do Libre Office
Fonte: https://pt-br.libreoffice.org/
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Porque você ECONOMIZA...

Página de Assinaturas da Adobe Creative Cloud
Fonte: https://www.adobe.com/br
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Porque você ECONOMIZA...

Página de Assinaturas da Adobe Creative Cloud
Fonte: https://www.adobe.com/br
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Porque você ECONOMIZA...

Telas de download dos principais programas semelhantes à suíte Adobe
Fonte: Diversas/Internet
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Porque você tem uma COMUNIDADE 
ativa ao invés de um SUPORTE...

Grupo 
GNUGRAF no Telegram: 
design livre com mais de

500 usuários ativos.
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Diferenças entre COMUNIDADE e 
SUPORTE

● Autodidatismo precede o perguntar;
● Colaboração humana e focada na solução;
● Gratuidade (em sua maioria);
● Acesso a prestadores de serviços de boa qualidade;
● Interação com pessoas e suas culturas ao invés de 

representantes da cultura da empresa;
● Estímulo à não desistência do uso do software livre;
● Sensação de utilidade ao ajudar alguém.
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O empresário também pode 
incentivar

● Disponibilizando sua equipe para trabalhar em projetos da 
comunidade;

● Incentivando (e patrocinando) a presença de seus 
colaboradores em eventos da comunidade;

● Realizando eventos ou patrocinando-os em suas cidades.
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Porque temos muitas soluções no 
Brasil e somos referência na América!
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Porque o investimento em outros 
softwares de proteção é menor!
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E por último...
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PORQUE VOCÊ É
LIVRE!

E liberdade não tem preço.
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DÚVIDAS,
COMENTÁRIOS,
CORREÇÕES?
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Conecte-se comigo!

brunocidadao.wordpress.com

brunocidadao@live.com

@brunocidadao
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Dá para  
trabalhar com 
software livre?

Bruno Cidadão
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