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Abstract.  The  advent  of  free  software  (FS)  opens  up  new possibilities  for
research and development corporations in information technology to achieve
their goals and to provide better answers to the necessities of their public.
This  paper  discusses  how this  could  be  achieved  by  presenting  FS  as  an
instrument to  generate, access and transfer knowledge and technology within
a public corporation, using Embrapa as a case study.

Resumo. O  advento  do  software  livre  (SL)  amplia  as  possibilidades  de
empresas públicas de P&D na área de tecnologia de informação alcançarem
seus objetivos e atenderem melhor às necessidades de seu público meta. Este
trabalho  mostra  como  isto  pode  ocorrer,  apresentando  o  SL  como  um
instrumento para a geração, apropriação e transferência de conhecimentos e
tecnologias no âmbito da área de atuação de uma empresa pública de P&D, a
Embrapa. 

1. Contexto do Software Livre na Embrapa

No  mundo  contemporâneo,  o  desenvolvimento  baseia-se  na  capacidade  dos  países
gerarem,  apropriarem-se  e  aplicarem  o  conhecimento  na  geração  e  distribuição  de
riquezas.  A riqueza  vem assumindo,  cada  vez  mais,  formas intangíveis,  tal  como o
capital  ou  ativo  intelectual  que  se  expressa  tanto  nos  conhecimentos  tácitos  das
empresas  quanto  nas  suas  experiências  que  geram  inovações  tecnológicas.  Neste
contexto,  cresce a importância da propriedade intelectual como instituição necessária
para dar proteção, resguardar as partes envolvidas e facilitar a valorização econômica
dos ativos intangíveis.

No Brasil, na última década, houve uma revisão parcial do marco regulatório da
propriedade  intelectual,  com  destaque  à  Propriedade  Industrial  (Lei  no 9.279,  de
14/05/1996)  e  ao  Direito  Autoral  (Lei  9.610,  de  19/02/1998),  para  adequá-lo  às
exigências  de Trips  (Acordo sobre Aspectos  dos Direitos  de Propriedade Intelectual
Relacionados ao Comércio), de 1994. O programa de computador é protegido pela Lei
9.609,  de  19/02/1998,  a  qual  lhe  atribui  o  regime  de  proteção  conferido  às  obras
literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigente no país.

A  partir  desta  revisão  legal,  empresas  e  institutos  públicos  de  Pesquisa  e



Desenvolvimento (P&D) adotaram políticas de propriedade intelectual no sentido de
proteger  e  valorizar  seus  ativos  intangíveis.  A  Empresa  Brasileira  de  Pesquisa
Agropecuária  (Embrapa),  vinculada  ao  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e
Abastecimento, aprovou, em 1996, sua Política Institucional de Gestão de Propriedade
Intelectual,  a  qual  define  orientações  gerais  para  a  gestão  das  várias  formas  de
propriedade intelectual na empresa que abrange, também, uma norma que regulamenta
as  questões  atinentes  ao direito  de  autor  e  daqueles  que lhe  são  conexos.  Por  uma
interpretação  extensiva,  a  questão  do  software livre  é  completada  nessas  normas
internas. 

A  Embrapa  tem  por  missão  viabilizar  soluções  para  o  desenvolvimento
sustentável do espaço rural, com foco no agronegócio, por meio da geração, adaptação e
transferência de conhecimentos e tecnologias, em benefício dos diversos segmentos da
sociedade brasileira (EMBRAPA, 2005).  A Embrapa Informática Agropecuária,  uma
das unidades de pesquisa da Embrapa, tem como objetivo apoiar esse esforço gerando,
adaptando e transferindo tecnologias de informação (TI) para esse setor, atuando em
particular nos amplos espaços deixados a descoberto pelo setor privado. Naturalmente
que a missão e desafios são muito maiores do que os recursos disponíveis. Não se trata,
no caso, de dificuldade conjuntural associada à atual política fiscal de austeridade, mas à
restrição de natureza estrutural, já que mesmo em um cenário de maior abundância de
recursos,  dificilmente  uma  empresa  tem  condições  de  acompanhar  a  vertiginosa
evolução na área de software e atender à ampla demanda de tecnologia e serviços do
agronegócio em um país continental como o Brasil. Neste contexto, o  software livre
surge como um instrumento que pode facilitar o cumprimento da missão da Embrapa
Informática Agropecuária, seja na geração seja na transferência de tecnologia.

Foi com essa finalidade que a Embrapa, em parceria com o Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação (ITI), criou a Rede de Software Livre para a Agropecuária –
Rede AgroLivre, que visa atender à demanda do agronegócio nas áreas de sistemas de
apoio à tomada de decisão, à pesquisa científica e aos projetos de inclusão digital.

Este artigo tem por objeto analisar o procedimento quanto à viabilização para a
Embrapa  Informática  Agropecuária  tornar  disponível  na  categoria  de  software livre
seus programas de computadores desenvolvidos na empresa, apresentando a aderência
de sua política de propriedade intelectual ao marco regulatório, a licença utilizada e
alguns potenciais advindos desta política, com vistas à missão da empresa no que diz
respeito à transferência de conhecimento e tecnologia em benefício da sociedade.

2.  Aspectos  Legais  para  a  Difusão  do  Software Livre  Desenvolvido  na
Embrapa

A introdução  do  SL no  âmbito  de  uma  empresa  pública  de  P&D  não  se  fez  sem
polêmicas.  É  possível  o  Estado  abrir  mão  de  direitos  de  propriedade  sobre  ativos
gerados com recursos da sociedade? Levando em conta que a especificidade dos ativos
de  propriedade  intelectual  diz  respeito  à  natureza  do  ativo  (ser  intangível)  e  não  à
propriedade em si, que é como outra qualquer, não seria a utilização do instituto do SL
pela Embrapa Informática Agropecuária  equivalente à doação a um privado de uma
empresa estatal, por exemplo? Naturalmente que o setor público utilizar SL para reduzir
custos de licença de softwares é diferente de disponibilizar SL produzidos com recursos
públicos. Essas questões, que ainda geram controvérsias, vêm sendo tratadas pelo ITI.

O uso de  software livre se fundamenta no direito autoral, no entanto apresenta



uma nova abordagem sob  a perspectiva  da propriedade intelectual,  pois  enquanto  o
copyright se baseia em restrições quanto à cópia, distribuição e alteração do software,
no  âmbito  do  software  livre  surge  o  copyleft como  uma  forma  alternativa  de
licenciamento. Colares (2004:6) apresenta sua definição como “a permissão concedida
ao público em geral para se redistribuir livremente programa de computador ou outras
obras autorais.”

Existem  várias  licenças  que  integram  os  conceitos  de  copyleft.  A  Rede
AgroLivre utiliza a  General Public License (GPL) criada e distribuída pela Fundação
do  Software Livre (FREE SOFTWARE FOUNDATION,  2005).  No Brasil,  diante  da
demanda colocada pelo governo, foi firmado um acordo entre a Fundação do Software
Livre e o ITI, por intermédio da escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas e da
organização  não  governamental  americana  Creative  Commons  (CREATIVE
COMMONS,  2005).  Como  resultado  do  convênio  nasceu  a  CC-GNU GPL,  licença
oficial que tem sido utilizada pelo governo federal para o licenciamento de software em
regime livre. (MARIUZZO, 2005). 

Em recente discussão, alguns doutrinadores (Costa e Marcacini, 2005; Colares,
2005) afirmaram que o marco regulatório atinente aos direitos autorais vigente no país é
aplicável ao software livre. É dentro deste marco interpretativo que a Embrapa criou e
vem atuando no âmbito da Rede AgroLivre. Nos parágrafos seguintes, é apresentada a
forma de instrumentalização jurídica para tornar disponível software, na categoria livre,
desenvolvido na Embrapa Informática Agropecuária. 

Antes,  faz-se  necessário  consignar  que  o  artigo  4o,  da  Lei  9.609/98  (Lei  de
software),  foi  recepcionado  na  norma  da  Embrapa  que  trata  do  assunto  em  pauta,
estabelecendo que os direitos patrimoniais sobre programa de computador pertencem à
empresa e os direitos morais (definidos no art. 2º, § 1º, da mesma lei), aos seus autores.

Partindo da premissa de que ao empregador pertencem os direitos patrimoniais
relativos ao programa de computador, por uma interpretação extensiva infere-se que ao
mesmo é conferida a faculdade de autorizar que o software desenvolvido no âmbito da
empresa  seja  disponibilizado  na  categoria  livre.  Nesse  sentido,  Costa  e  Marcacini
(2004:6) afirmam: 

“É lícito ao autor, titular dos direitos sobre o software, cedê-los e transferi-los,
como qualquer direito de natureza patrimonial. E, embora não o diga essa lei
(Lei 9.609/98) é da essência dos direitos patrimoniais a sua disponibilidade, o
que significa que o autor de um software pode renunciar a todos ou a parte dos
direitos que a lei lhe confere.”

O importante é que a decisão de disponibilizar  software na categoria de livre,
longe de ser uma doação de ativos de propriedade pública a privados, visa valorizar os
ativos  intangíveis  gerados  pela  Embrapa,  agregar  valor  ao  produto  original  e,
principalmente, ampliar por meio de terceiros, a capacidade de trabalho da empresa e,
por conseguinte, sua capacidade para atender às demandas do seu público alvo. Esse
tema é tratado a seguir, ainda que de forma sumária.

3. A Rede AgroLivre e a Embrapa

A Rede  AgroLivre,  criada  em março  de  2004,  é  coordenada  por  duas  unidades  da
Embrapa. Ao Departamento de Tecnologia da Informação (DTI), localizado na Sede da
empresa, em Brasília – DF, compete a definição das políticas de adoção de software



livre  e  de  certificação  digital  na  empresa.  À  Embrapa  Informática  Agropecuária,
localizada em Campinas – SP, cabe definir e implementar instrumentos adequados para
aumentar a oferta de software livre para o setor agropecuário (AGROLIVRE, 2005).
Essa unidade tem por missão viabilizar soluções para o desenvolvimento sustentável do
agronegócio  brasileiro,  por  meio  da  geração,  adaptação  e  transferência  de
conhecimentos  e  tecnologias  de  informação  e  de  bioinformática  (EMBRAPA
INFORMÁTICA AGROPECUÁRIA, 2005).

No sítio web da Rede AgroLivre estão ofertados quatro sistemas como software
livre, sob a licença CC-GNU-GPL. A divulgação das ações da Rede, uma iniciativa
considerada pioneira sob a ótica de uma empresa de pesquisa pública, produziu uma
grande  repercussão.  Em  setembro  de  2004,  seu  repositório  de  software  foi
disponibilizado  ao  público  (AGROLIVRE,  2005),  apresentando  recursos  para  o
desenvolvimento colaborativo e distribuído de projetos de  software, como gerência de
equipes, controle de tarefas, manutenção e documentação, controle de versão de código-
fonte, listas e fóruns de discussão, entre outros. No período de um ano foram feitos
cerca de 25.000 downloads dos produtos disponíveis, um número considerável dada a
pequena quantidade de softwares ofertados. 

A ampliação de projetos de software para o setor agropecuário é um objetivo
constante da Rede AgroLivre.  Ao disponibilizar  seus  produtos  na Rede,  a  Embrapa
incentiva parcerias que deverão agregar valor aos produtos originais e somar esforços
para gerar novos produtos e projetos, que, devido às restrições de recursos, a empresa
não tem condições de executar sozinha. Algumas ações em andamento são:

a) busca de sistemas de informação desenvolvidos por outras unidades da
Embrapa.  Essa  ação  depende  de  fatores  como  a  sensibilização  dos
profissionais da empresa, dada a necessidade de mudança cultural, onde
o compartilhamento do conhecimento deve ser priorizado, com o apoio
da alta gerência das unidades;

b) submissão de projetos de desenvolvimento de software livre às entidades
governamentais  de  fomento,  em  parceria  com  a  iniciativa  privada,
constituindo-se  num  ótimo  mecanismo  para  agilizar  a  geração  e
transferência  de  conhecimento  para  a  sociedade.  A  Embrapa,  dada  a
distribuição geográfica de suas unidades e sua multidisciplinaridade na
área  de  pesquisa  agropecuária,  tem  as  condições  adequadas  para
colaborar tecnicamente no desenvolvimento de novos sistemas. O setor
privado, com qualificada mão-de-obra no desenvolvimento de software,
se beneficia com novas possibilidades de negócios e serviços. A Embrapa
Informática Agropecuária atua como agente integrador dessas parcerias e
a  Rede  AgroLivre  oferece  o  suporte  necessário  para  viabilizar  os
convênios;

c) organização  de  uma  incubadora  de  inovação  tecnológica.  Essa  ação,
atualmente  em  estudo,  possibilitará  repassar  às  empresas  incubadas
atividades  relativas  à  evolução  dos  sistemas  disponíveis  na  Rede
AgroLivre,  bem  como  a  prestação  de  serviços  e  consultorias  no  uso
destes sistemas.

A oferta de um número considerável de projetos de software livre para o setor
agropecuário  está  relacionado  a  fatores  como  políticas  de  governo  para  o  uso  de



software livre e inclusão digital, definição de novos modelos de negócio de empresas de
software com ênfase na prestação de serviços e também a aspectos legais relacionados
ao direito autoral sobre o software.

A Embrapa Informática Agropecuária, enquanto titular dos direitos patrimoniais
dos  programas  de  computadores  desenvolvidos  originariamente  pela  sua  equipe  de
pesquisadores, ao disponibilizá-los junto ao repositório da Rede AgroLivre, autoriza,
por intermédio de instrumento jurídico eficaz, sua utilização sob os auspícios do regime
jurídico livre, ou seja, a licença CC-GNU GPL. Reconhece os direitos morais de seus
desenvolvedores, apresentando seus nomes como autores da obra. 

Considerando que o direito autoral de software independe de registro, optou-se
por  não  registrar,  junto  ao  Instituto  Nacional  de  Propriedade  Industrial  (INPI),  os
softwares disponibilizados  no repositório.  Encontra-se em fase de desenvolvimento a
certificação digital no âmbito da Rede AgroLivre. Por ocasião de sua implementação, a
Embrapa Informática Agropecuária utilizará deste mecanismo para assinar digitalmente
seus  programas com chave privada  

O segundo instrumento jurídico utilizado é a própria licença CC-GNU GPL a
qual é anexada em algumas partes do software, a saber: i) no cabeçalho dos arquivos do
código fonte; ii) no próprio código-fonte que acompanha a licença; e iii) no instalador
do programa, em alguns casos.  Conforme preconiza a licença, as versões posteriores
advindas de modificações do software deverão ser regidas pelas mesmas condições da
CC-GNU GPL e, preferencialmente, caso o novo autor concorde, a versão alterada do
software pode ser devolvida ao repositório da Rede AgroLivre, objetivando a promoção
do fomento da inovação tecnológica no setor agropecuário.

Um  exemplo  concreto  neste  sentido  ocorreu  com  o  Lactus  –  programa  de
computador para gerenciamento de rebanhos bovinos leiteiros – o qual foi estudado,
alterado  e  adaptado  por  um  engenheiro  agrônomo,  para  ser  utilizado  também  nos
segmentos de mercado para  ovinos e caprinos. Dificilmente a Embrapa poderia dedicar
recursos para efetivar essa adaptação e atender à demanda dos produtores de ovinos e
caprinos.  Desta  forma,  ao  disponibilizar  o  Lactus  na  Rede  AgroLivre  a  Embrapa
possibilitou  a  geração  de  um novo  produto  e  ampliou  seu  próprio  campo de  ação,
atingindo  um  público  que  não  teria  se  beneficiado  do  produto  original  sem  a
contribuição do parceiro que teve  acesso  ao Lactus  e  a  seus  códigos  fontes.  Mas a
inovação não parou aí: o software modificado e com suas funcionalidades ampliadas
para atender a estes setores da economia tem potencial para retornar à rede AgroLivre e
ensejar novas modificações para melhorá-lo, ampliar seu escopo etc. 

Essa  possibilidade  é  viável  em  decorrência  da  forma  como  ocorre  a
instrumentação do repositório de  software livre – primeiro pela autorização formal da
Embrapa, enquanto detentora dos direitos patrimoniais, segundo, pela licença CC-GNU
GPL –,  por  permitir  as  liberdades  que  dão  acesso  ao  conhecimento  e  fomentam a
inovação tecnológica.

Além de promover a inovação tecnológica, os programas disponíveis na Rede
AgroLivre  também  apresentam  vantagens  sob  as   dimensões  econômica  e  técnica
quando comparados com plataformas proprietárias similares. Como exemplo, citamos a
Árvore Hiperbólica – ferramenta computacional multiplataforma para a criação e edição
de uma árvore hiperbólica a partir de uma interface amigável e intuitiva –, desenvolvida



em 2003, e atualmente utilizada na construção de 15 agências de informação1. O custo
da licença de uso de um software proprietário com a mesma função da Hiperbólica, na
ocasião, era de US$ 25 mil por licença. O desenvolvimento desta tecnologia livre, além
de colocar a Embrapa na posição privilegiada de  desenvolvedora – e não apenas mera
usuária –, possibilitou uma economia de recursos no importe de US$ 375 mil. Outra
vantagem de ordem técnica refere-se ao número maior de nós que a árvore oferece, o
que  vem acompanhado  de  significativa  melhoria  de  desempenho.  Esta  tecnologia  é
usada  em  diversos  Ministérios  do  Governo  Federal  –  da  Agricultura,  Pecuária  e
Abastecimento,  da Ciência e Tecnologia, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior –, com perspectivas de uso pelo governo cubano. 

Buainain  e  Mendes  (2005)  afirmam  que  iniciativas  desta  natureza  podem
alavancar  a  promoção  do  ambiente  do  software livre,  constituindo-se  um  fator
potencializador  para  o  desenvolvimento  da  indústria  de  software nacional,  tanto  na
iniciativa pública como na privada.

4. Conclusões

A primeira fase da Rede AgroLivre, seja pelo número de consultas, softwares baixados,
alterações já realizadas em produtos criados pela Embrapa, mostra o enorme potencial
dos dois instrumentos — software livre e Rede AgroLivre — para alimentar a geração
de softwares e sua difusão. 

Iniciativas semelhantes à da Rede AgroLivre podem colaborar para que outros
órgãos públicos, em especial de ensino e pesquisa, sejam incentivados a oferecer suas
obras  ao  público  em geral,  visando  contribuir  para  a  disseminação  de  informação,
conhecimentos e tecnologias. O cenário atual, de fortalecimento do movimento em prol
do  software livre, mostra que este é um eficaz instrumento de inovação tecnológica,
conforme afirmam  Buainain e Mendes (2004:80):

“O advento do software livre e do copyleft apresentam uma nova abordagem de
flexibilização do exercício do direito de propriedade intelectual, no campo dos
direitos autorais,  que pode vir  a ser um instrumento eficaz para fomentar a
inovação tecnológica neste setor.”

A proteção à propriedade intelectual não é inconciliável com as organizações de
direitos livres, que na prática faculta ao titular várias possibilidades de utilização de sua
obra.  A  Embrapa,  utilizando  esta  faculdade  que  lhe  confere  legitimidade  jurídica,
autoriza o uso de software desenvolvido na empresa, sob o regime livre, e com isto está
não apenas ampliando sua capacidade de desenvolver novas tecnologias, como também
contribuindo para a difusão da inovação na sociedade em geral. 
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