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Abstract. This paper presents a study about the process of migrating applications
from Web Proprietary Software to Web Free Software. The collaborative
development model was studied for implementing it and the main free Web
development tools available. Besides, in order to evaluate a real caseof migration
and the tools used, the process of migrating the RECRIA wich is a social service's
family registration system is described.

Resumo. Neste trabalho é apresentado um estudo do processo de migração de
aplicações Web construídas com Software Proprietário para aplicações Web
construídas com Software Livre. Foi estudado o modelo de desenvolvimento
colaborativo e as principais ferramentas livres de desenvolvimento Web existentes no
mercado. Para possibilitar a avaliação em um caso real do processo e das
ferramentas estudadas, foi desenvolvido um estudo de caso envolvendo o cadastro de
famílias da RECRIA.

Introdução

A Prefeitura de Caxias do Sul, através da Fundação de Assistência Social (FAS), responsável
pela gestão da assistência social no município, faz parte da Rede de Atenção à Criança e ao
Adolescente (RECRIA), que é um grupo de entidades governamentais, não-governamentais,
instituições de justiça e conselhos setoriais que trabalham no atendimento de crianças,
adolescentes e suas famílias. A FAS, através de recursos do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Fundação Telefônica, implementou um
Sistema de Informações para integrar as entidades da RECRIA de forma informatizada. Foram
criados um site e um aplicativo com um banco de dados que pode ser acessado através desse
site [Recria 2001]. Esse aplicativo consiste de um cadastro único de famílias atendidas pelas
entidades e de um módulo que implementa os trâmites dos adolescentes em conflito com a Lei.
Ao todo, são quase cinqüenta programas assistenciais do município que acessam este sistema.

Quando foi iniciada a implementação do aplicativo para a Rede de Atenção à Criança e
ao Adolescente de Caxias do Sul, não foi levada em consideração a possibilidade de utilizar
ferramentas desoftware livre para a sua construção. O aplicativo foi concebido utilizando
softwareproprietário: o banco de dados utilizado é o Microsoft SQL Server 2000 [Ramalho
2001]; o ambiente de programação é baseado na metodologia Windows DNA [Otey and Conte
2001] e utiliza ASP [Homer 2000] (para as páginas Web) e Visual Basic (para os
componentes). O aplicativo está fisicamente em um servidor, com sistema operacional
Windows 2000, dentro da Divisão de Informações da Prefeitura de Caxias do Sul. Este é um
dos únicos servidores com sistema operacional proprietário dentro da Divisão de Informações
da Prefeitura, sendo que, atualmente, o sistema corporativo da Prefeitura está sendo migrado
para a linguagem Java, o que possibilitará, em breve, uma total migração para sistemas
operacionais livres, ficando apenas o aplicativo da RECRIA sob plataforma proprietária.
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O Uso do Software Livre na Área Social

Pelo Brasil, existem outras cidades que também possuem um trabalho semelhante ao da
RECRIA, ou estão iniciando sua construção, sempre com financiamento de bancos, como é o
caso do BNDES, ou de fundações que repassam recursos de empresas. Porém, o envolvimento
dos bancos e das fundações não fica apenas na área financeira. Eles são parceirosno encontro
de soluções para os problemas de cada município, monitoram e avaliam com muito cuidado os
resultados dos investimentos. Por isso, perceberam que uma das grandes dificuldades dos
municípios era a informatização da Rede. Por não existir um modelo a seguir e também pelo
desconhecimento de informática dos trabalhadores da área social, muitos dos recursos foram
disperdiçados e/ou mal empregados em sistemas que não atendem as necessidades dos usuários.

Pelos problemas acima descritos, percebe-se que a solução é desenvolver um aplicativo
para gerenciamento das Redes de Atenção que seja construído comsoftware livre e que ele
próprio seja um software livre. Isso facilitaria a disseminação do sistema para vários municípios
e sua manutenção sem altos custos, já que, por ter seu código aberto, qualquer pessoa com
conhecimento das linguagens de programação empregadas para sua construção poderia
modificá-lo. Além disso, seria um sistema sempre em crescimento, já que todos as municípios
interessados poderiam colaborar com sua construção e enriquecê-lo conforme suas experiências
locais.

Migração de Aplicações Web Proprietárias para Aplicações Web Livres

Os projetos desoftware livre atuais caracterizam-se pelo grande número de usuários e
desenvolvedores, e pela discussão pública das decisões de desenvolvimento e implementação.

O modelo de desenvolvimento colaborativo desoftware livre foi descrito por Eric
Raymond em seu livro “The Cathedral and the Bazaar” [Raymond 1999]. Raymond chama o
desenvolvimento desoftware proprietário de “Catedral”, no qual um grupo pequeno de
arquitetos trabalham em relativo isolamento para criar um produto grande, complexo e valioso. 

Já a forma de implementação desoftware livre é como um bazar, no qual inúmeras
pessoas participam do processo de construção desoftware, trocando informações entre si num
ritmo quase caótico [Reis 2001]. É claro, porém, que não é possível desenvolversoftwarelivre
desde o início no estilo bazar. Quando umsoftwareé apresentado a uma comunidade, ele pode
ser “grosseiro, cheio de erros, incompleto e pobremente documentado”, porém, é
imprescindível que seja executável e passível de testes. Deve também convencer o usuário (co-
desenvolvedores em potencial) de que ele pode evoluir para um software elegante em breve.

Com o propósito de verificar a possibilidade de migrar aplicativos web construídos com
softwareproprietário para plataformas livres, foi realizado o estudo de algumas ferramentas
proprietárias e livres. As ferramentas proprietárias estudadas foram: ASP, Visual Basic
(Arquitetura Windows DNA), MS SQL Server 2000 e Oracle [Die 1999]; as ferramentas livres
estudadas foram: PHP [PHP 2001], Zope [Zope 2001], MySQL [MySQL 2001] e PostgreSQL
[PostgreSQL 2002].

A migração de um aplicativoWebescrito comsoftwareproprietário para um aplicativo
desenvolvido com ferramentas livres pode ser dividida em três etapas. Em cada etapa será
migrada uma das camadas da aplicação: camada de interface com o usuário, camada de
aplicação ou de negócios e camada de acesso ao banco de dados.

Camada de Interface com o Usuário

A interface de um aplicativoWebdesenvolvido com ferramentas proprietárias pode ser
totalmente reutilizada, quando escrita em HTML. O código fonte da página HTML pode ser
visualizado através de qualquer editor e as modificações necessárias podem ser feitas. Via de
regra, não é necessário modificar o código, apenas retirar as partes de código que não são
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HTML, tais como chamadas a componentes escritas em ASP ou até mesmo códigosJavascript
ou Vbscriptque possam estar embutidos em meio ao HTML. Os códigos ASP e outrosscripts
que foram retirados devem ser substituídos por seus correspondentes no mundo dosoftware
livre.

Aplicativos escritos utilizando a metodologia Windows DNA possuem partes de código
ASP escrito em meio ao código HTML. Esses códigos ASP nada mais são que chamadas para
componentes da camada de negócios. Numa possível migração para uma plataforma livre, o
código HTML pode ser totalmente reutilizado, tanto utilizando PHP quanto Zope.

Camada de Aplicação ou de Negócios

A camada de aplicação deve ser totalmente reescrita, ou seja, não há possibilidade de
reutilização de código. O que pode ser aproveitado é a lógicada camada, ou seja, a lógica de
seus componentes. Se a aplicaçãoWebconstruída comsoftwarelivre não seguir a divisão do
softwareem três camadas, a função do componente deve ser colocada dentro do próprio código
HTML. Da mesma forma, o código não poderá ser reutilizado.

Camada de Acesso ao Banco de Dados

A camada de acesso ao banco de dados é praticamente toda escrita em linguagem SQL,
existindo duas formas de realizar a migração: se a migração for para uma aplicação queutiliza
como ferramenta o PHP, a camada pode ser totalmente reutilizada. Isso somente é possível se
for mantida a mesma lógica da aplicação proprietária; se a aplicação utilizar como ferramenta
de desenvolvimento o Zope, existempequenas modificações nas comparações com parâmetros.

A migração da base de dados de um sistema de gerenciamento MS SQL Server 2000 e
Oracle para MySQL ou PostgreSQL não apresenta maiores dificuldades, se observados alguns
aspectos. O sistema de gerenciamento de banco de dados MySQL não suporta, por exemplo,
relacionamentos entre tabelas, e o conceito de chave estrangeira só existe para manter a
compatibilidade com outros bancos de dados, mas não é implementado. Se a aplicação
construída com MS SQL Server 2000 ou Oracle for implementada utilizando essas duas
características, será necessário mantê-las via programação. Dependendo do tamanho da
aplicação e do modo de utili zação da chave estrangeira, não vale a pena utilizar o MySQL, pois
o trabalho de programação para manter as funcionalidades do sistema será muito grande. Seria
mais indicado nestes casos utilizar o PostgreSQL. Porém, um dos requisitos para as aplicações
Webé o desempenho, que é uma característica muito forte do MySQL. Dessa forma, deve-se
ponderar as vantagens e desvantagens dessa migração. Se a migração de uma base de dados MS
SQL Server 2000 ou Oracle for para o PostgreSQL, não haverá maiores problemas, pois a
grande maioria dos recursos disponíveis no MS SQL Server 2000 e Oracle também está
disponível no PostgreSQL. AplicaçõesWeb escritas em MS SQL Server 2000, que é um
sistema de gereciamento de banco de dados relacional, podem ser facilmente migradas para
MySQL, que também é relacional, sempre considerando os aspectos de cada implementação.

O Recria Livre

Como estudo de caso para este trabalho foi migrado o módulo de cadastro de famílias do
aplicativo RECRIA parasoftwarelivre. Como o aplicativo proprietário já está em uso, optou-se
por uma interface muito semelhante, a fim de facilitar sua utilização por parte das entidades da
RECRIA. O aplicativo RECRIA Livre terá como licença a GNU GPL. 

Analisando o estudo feito sobre as ferramentas livres para desenvolvimento de
aplicaçõesWeb, foram feitas as seguintes opções: como ambiente e linguagem de programação,
optou-se por utilizar o Zope. Esta escolha justifica-se pelo fato de que na Rede de Atenção à
Criança e ao Adolescente de Caxias do Sul existem quase cinqüenta programas assistenciais em
locais físicos diferentes, sendo que essas entidades possuem páginas específicas dentro dosite.
Hoje, a manutenção desse conteúdo é feita exclusivamente por uma única pessoa. Com a
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utilização do Zope, seria possível que cadaentidade pudesse atualizar seu conteúdo. Para
facilitar ainda mais essa divisão de tarefas, será utilizado o gerenciador de conteúdo ZCoMIX
[ZCoMIX 2002]. Embora o Zope esteja utilizando ele próprio o CMF [CMF 2002] e, na sua
próxima versão, o Plone [Plone 2002], escolheu-se o ZCoMIX, por ser um produto que atende
plenamente às necessidades dos aplicativos e também por ser desenvolvido por uma empresa
local. Como banco de dados, optou-se por utilizar o MySQL porque o banco de dados de
origem, o MS SQL Server 2000, é um banco de dados relacional, não existindo, portanto,
necessidade de utilizar um banco de dados objeto-relacional como o PostgreSQL. Além disso, o
Sistema RECRIA Livre, em sua primeira versão, terá as mesmas tabelas que a versão
proprietária, o que justifica a escolha por um banco de dados igualmente relacional. Outros
motivos para utilizar o MySQL, e que foram fatores determinantes para sua escolha, foram o
desempenho e a característica do aplicativo RECRIA, que não necessita de recursos avançados
da linguagem SQL. 

Situação Atual e Perspectivas

A Prefeitura de Caxias do Sul pleiteou junto ao BNDES o financiamento do Projeto RECRIA
Livre, mostrando as vantagens de migrar a aplicação existente parasoftware livre, beneficiando,
assim, todos municípios brasileiros interessados em informatizar suas Redes de Atenção. O
BNDES, então, resolveu apoiar e acompanhar a contrução deste projeto. Está sendo formado
um grupo de trabalho em três cidades brasileiras que estão mais avançadas na contrução da
Rede com suas instituições: Caxias do Sul,Porto Alegre e Maceió. Esses grupos farão reuniões
periódicas para aprimorar o aplicativo e montar estratégias para a sua disseminação e
manutenção. Espera-se que o aplicativo cresça em tamanho e qualidade de informações, já que
os vários municípios envolvidos representam diferentes realidades e experiências. Além disso,
sendo um aplicativo único, tem-se uma meta a longo prazo que é formar a “Rede das Redes”,
ou seja, um mapa fiel da realidade da assistência social brasileira, atualizado diariamente.
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