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RESUMO 

 

A presente pesquisa irá apresentar soluções em tecnologia da informação para o 

parque tecnológico de uma empresa de advocacia. Como metodologia foi realizada uma 

completa análise estrutural da rede de servidores e máquinas locais. Após esta análise foram 

realizadas reuniões com a equipe de gestão em TI da empresa, onde foram programadas as 

estratégias de ação. O principal objetivo é conscientizar os gestores e colaboradores desta 

empresa sobre a necessidade de substituição de softwares não genuínos, por sistemas 

licenciados, desta forma trazendo transparência  e ética no trato tecnológico. 

A implementação deste projeto se deu através de diversas inserções fragmentando 

o projeto em uma ampla ação da equipe de TI em parceria com os gestores e colaboradores da 

empresa foco da pesquisa. A principal delas foi a migração para serviços de maior qualidade, 

resultando em ganho de performance e mais agilidade. 

  

Palavras-chave: Tecnologia – Licenciamento – Softwares. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa visa elucidar situações encontradas no cotidiano de uma empresa de 

TI. Mostraremos as dificuldades e desafios presentes nas estruturas de TI de pequenas e 

médias empresas, onde nem sempre a tecnologia e suas responsabilidades são consideradas. 

Este projeto foi desenvolvido e implementado em uma empresa de Advocacia, 

onde foi detectadas inúmeras falhas no parque tecnológico e no trato humano com as 

ferramentas digitais, mais especificamente o uso de sistemas operacionais e softwares não 

genuínos, desatualizados e vulneráveis. Isto acarretava à empresa diversos problemas como: 

custo elevado com suporte de TI, falta de produtividade dos colaboradores e suporte 

inexistente das ferramentas utilizadas de forma ilegal. 

Após uma análise aprofundada das carências do parque tecnológico da empresa 

foco da pesquisa e reuniões com a equipe de gestão em TI, foi preciso conscientizar seus 

gestores e colaboradores sobre a necessidade de mudanças em toda a estrutura e 

principalmente nos seus  hábitos de atuação diária. 

A aplicabilidade prática do projeto está fundamentada no licenciamento de todos 

os softwares e sistemas operacionais, com o objetivo de criar novas políticas de segurança . 

Além de mudanças nos hardwares gerando maior confiabilidade de proteção dos dados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. TEMA 
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Considerando o cenário contemporâneo e competitividade nas relações, as grandes 

corporações estão investindo cada vez mais em recursos tecnológicos que venham a aprimorar 

e otimizar os processos. Em tempos de consciência sustentável, os grandes arquivos de livros 

e papéis estão sendo substituídos por meios eletrônicos com grande capacidade de 

armazenamento de dados. Frente isto, há uma necessidade eminente de investimento em 

armazenamento e organização de dados de forma organizada e segura. 

 

Vislumbrando o ambiente corporativo de uma empresa, considero de fundamental 

importância pesquisar sobre o licenciamento de softwares em ambientes corporativos, pois 

estes geram ao gestor da empresa a segurança necessária aos dados e o suporte adequado. 

Porém, se faz necessário ressaltar que a aquisição destes softwares e sistemas licenciados abre 

uma gama vasta de recursos somente oferecidos com o suporte que é fornecido para aqueles 

que contratam genuinamente o serviço. Uma vez que este licenciamento não for contratado de 

forma adequada, pode trazer danos inestimáveis para a corporação que incluem indenização 

até dano à imagem da empresa. 

 

Outro ponto relevante para a realização desta pesquisa é salientar que aquisição e a 

utilização de softwares não genuínos é considerado crime, passível de auditorias das 

corporações desenvolvedoras dos softwares. Empresas que utilizam programas de computador 

precisam estar atentas à lei de direitos autorais para não serem surpreendidas. Nos casos de 

pirataria de software, quando o programa de computador é utilizado sem licença ou em falta 

com o pagamento dos tributos, a violação dos direitos autorais recebe dupla punição: pena 

privativa de liberdade e indenização. 

Sobre pirataria de softwares, o pesquisador Hugo Orrico, Jr., afirma: 

 

(...) podemos afirmar que a pirataria, é tão antiga quanto o homem, e seu conceito 
originalmente está relacionado à pilhagem, isto é,  ao furto ou roubo do resultado do 
trabalho ou da propriedade de alguém por outrem, que assim, com um esforço 
mínimo, se beneficia do que não lhe pertence, outrora apenas bens materiais, hoje 
também criações intelectuais.(ORRICO, 2004.p.25) 

 

O artigo 9 da Lei 9.609/1998 — lei de proteção da propriedade intelectual de 

programa de computador — determina que o uso de software no Brasil será objeto de contrato 

de licença. Com isso, para cada usuário que tiver acesso ao sistema precisa ter uma licença.  

 

Desta forma, justifica-se a realização desta pesquisa considerando sua relevância aos 

aspectos, pessoais, organizacionais, econômicos e sociais. Tendo em vista que o mercado de 

softwares está inserido em um cenário econômico de um país, não se pode descartar que sua 

falsificação e uso irregular gera um déficit econômico significativo aos cofres públicos.  
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Quando a empresa adquire a licença um software genuíno ela contribui com a sociedade, pois 

também gera empregos. O conceito de ética nas organizações também será abordado nesta 

investigação. Segundo pesquisador Hugo Orrico Jr., ética se trata de uma característica 

inerente da ação humana, e por essa razão, é um elemento vital na produção da realidade 

social.  

 

O problema de pesquisa que fundamentará esta investigação é: Por que os 

empresários não tem a percepção correta sobre a importância da contratação de softwares 

genuínos como ferramenta de trabalho? 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

- Demonstrar a importância da aquisição de softwares genuínos nas corporações, na 

perspectiva de um estudo de caso na empresa de Advocacia S.A., na região de Porto Alegre, 

Rio Grande do Sul. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Selecionar uma empresa para a realização do estudo de caso: Advocacia S.A. 
 
- Analisar a infraestrutura de tecnologia da informação utilizada pela empresa. 
 
-  Realizar um inventário inteligente de todo o parque tecnológico. 
 
- Elaborar proposta comercial definindo projetos para a realizar a correção de falhas 

detectadas na estrutura. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 CAMPO DE ESTUDO 

 

Este trabalho de pesquisa se fundamentará em uma análise DESCRITIVA dos dados 

coletados. Tendo como objetivo retratar a realidade de uma empresa de forma completa e 

profunda, identificando suas falhas de infraestrutura tecnológica, propondo as melhorias e 

promovendo as mesmas. 

A empresa Advogados S.A. onde será realizado o estudo de caso, atua na área 

jurídica focada em direito trabalhista. A pesquisa terá como base de atuação a análise do 

parque tecnológico voltada para licenciamento de sistemas operacionais de softwares. 

Posteriormente, serão realizadas reuniões com a equipe de gestão de tecnologia da empresa 

para sugestões de implementações na estrutura do parque tecnológico, ou seja, a adequação de 

sistemas operacionais e softwares utilizados pelos colaboradores. 

4.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

  Quadro 1 – Instrumento de coleta de dados 
Instrumento de 

coleta de dados 

Universo pesquisado Finalidade do Instrumento 

 

Entrevista 

 

Gestor de TI da empresa Investigar quais são as falhas de 

infraestrutura no parque 

tecnológico da empresa. 

 

 

Observação 

direta ou dos 

participantes 

Visitar a empresa (Advocacia 

S.A.) e observar a atuação do 

gestor de TI frente as demandas 

associadas à tecnologia.   

Através desta análise, fazer um 

levantamento das carências e 

realizar auditoria nos 

licenciamentos. 

 

Documentos 

 

Verificar os documentos fiscais 

dos softwares adquiridos.  

Verificar se esses documentos 

estão alinhados ao uso das 

máquinas.  

Dados arquivados Através de auditoria, inventariar 

tudo o que está instalado nas 

estações. 

Deixar o parque tecnológico 

estável e seguro através da 

instalação de softwares genuínos 

nas máquinas e implantar 

políticas de segurança que 

limitem os acessos dos 

colaboradores. 
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    Fonte: CAVALCANTI e MOREIRA (2008). 

5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DA REALIDADE OBSERVADA 

 

5.1. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DA REALIDADE OBSERVADA. 

A empresa Advogados S.A. onde será realizado o estudo de caso, atua na área 

jurídica focada em direito trabalhista. Esta empresa está situada no município de Porto Alegre 

– RS, no bairro Moinhos de Vento, possui mais de 30 anos de atuação no mercado. Conta 

com um quadro de funcionários não menor do que cinquenta pessoas, dentre eles, a sua 

grande maioria advogados que atuam na área do direito trabalhista. Considerando a 

observação da realidade desta empresa pode-se afirmar que nos últimos dez anos a ascensão 

econômica está com índices elevados considerando o cenário atual da economia do nosso 

país. A carta de clientes desta empresa é composta em sua maioria por médias e grandes 

empresas de âmbito nacional. 

Para Melhor compreensão da empresa, vamos deixar um organograma 

exemplificando o modelo estrutural: 

 

Figura1: Organograma da empresa Advogados SA. 
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Fonte: Advogados SA. (2019). 

 

 Considerando os instrumentos de coleta de dados desta pesquisa, foi possível 

constatar, através de auditoria e entrevista realizada com o gestor de TI da empresa que 

existem algumas e sequenciais falhas em toda a estrutura tecnológica da empresa – cinquenta 

estações Windows e quatro servidores Windows server 2012 R2. Buscaremos citar aqui 

algumas destas falhas: todas as estações, incluindo os servidores não dispõe de licenças 

genuínas para sistemas operacionais e não possuem o software Microsoft Office original. 

Observando as ações do gestor de TI desta empresa, que atua diariamente 

corrigindo e viabilizando formas de lidar com os problemas estruturais causados pelo uso de 

softwares não licenciados para que a estrutura não sofra desde falhas simples à falhas críticas. 

Podemos exemplificar pequenas falhas como: a ativação de um software ou sistema 

operacional de estação local. Solucionar este tipo de problema é algo que demanda tempo de 

todos os envolvidos na demanda, tanto o gestor, quanto o colaborador da empresa. Tendo em 

vista, que estas situações ocorrem com certa frequência, foi possível observar o déficit 

monetário que isto acarreta anualmente, em tempo e valores para a empresa.  

Não há um controle analítico de gastos sobre demandas recorrentes e uma 

avaliação do impacto financeiro anual para a empresa frente tais problemas. De acordo com 

essas informações, é possível fazer uma análise financeira sobre o quanto a empresa investe 

corrigindo falhas causadas pelo uso de softwares piratas. 

Dando continuidade ao levantamento das carências da empresa, foi possível 

observar problemas em todos os servidores embarcados com sistemas operacionais Windows 

server 2012 R2. A consequência do uso desses sistemas não licenciados gera grandes 

transtornos ao gestor, pois por não contar com o suporte adequado, para o uso das ferramentas 

nativas do sistemas, acaba utilizando recursos provisórios e paliativos.  

É importante salientar que frente o uso de softwares não genuínos, a empresa não 

possui documentação regularizada. Porém, foi observado que o gestor mantém, de forma 

atualizada e organizada, uma planilha descritiva e inventariada de todo o parque tecnológico, 

descrevendo todos os hardwares e suas configurações, os softwares e suas versões.  

Um cronograma de reuniões de rotinas técnicas será elaborado em parceria com o 

gestor de TI e sócios da empresa. Nestas reuniões serão estabelecidas estratégias de ação e 

metas focadas na resolução destes problemas estruturais do parque tecnológico da empresa 

Advogados S.A. 
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6. PROPOSTA DE SOLUÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

A proposta de solução de problemas pensada para esta estrutura de Tecnologia da 

informação consiste em alterar a política de trabalho e a forma como os colaboradores estão 

habituados a interagir com suas ferramentas digitais. 

 

6.1 PROPOSTA DE MELHORIA PARA A REALIDADE ESTUDADA 

 
A proposta de melhoria para a realidade apresentada se estruturou da seguinte 

forma: servidores, firewall, backup e máquinas locais. 

Primeiramente, conforme acordado em reuniões com a equipe de gestão da 

empresa Advogados SA, foi realizado o licenciamento adequado para dois servidores e suas 

máquinas virtuais. Para dar maior segurança, foi aplicado o processo de replicação cruzada, 

ou seja, caso um dos servidores fique offline por algum motivo, o outro servidor pode assumir 

as suas máquinas virtuais de forma provisória, até que o problema seja solucionado. Nestes 

servidores foram instalados programas de antivírus da linha sophos, com o objetivo de 

qualificar a segurança. Outra ferramenta implantada nos servidores foi cyberreason com a 

finalidade de proteger os hosts e as máquinas virtuais das constantes ameaças de ataques de 

sequestro  e criptografia de dados.  

Realizamos a troca do firewall atual baseado em um hardware normal embarcado 

sistema operacional Pfsense, por um Firewall da linha Unifi Ubiquiti USG 4 pro, com 

objetivo de melhorar o fluxo e controle de dados, gerenciar os links de internet e portas de 

acesso externo. 

Com a finalidade de criar redundâncias nas contingências de backup optamos por 

empregar o uso da ferramenta S3 hospedada no servidor Amazon, aliada com o aplicativo de 

integração CloudBerry, que é responsável por realizar o uploud de arquivos, base de dados de 

sistemas e restauração dos mesmos.  

Nas máquinas locais entramos com a política de licenciamento dos Windows 10 

Pro, solucionando o problema das máquinas que estavam fora do domínio de rede e deixando 

todos os sistemas legalizados. Também realizamos a migração dos e-mails da kinghost para 

Microsoft 365. Com esta ação visamos e conscientizamos os colaboradores para utilizar todas 

as ferramentas oferecidas pelo Office 365, removendo qualquer aplicativo Office instalado de 

forma não genuína. 
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6.2 RESULTADOS ESPERADOS                    

 
Com o estudo e proposta formadas, realizamos todas as intervenções definidas 

com a equipe de TI e os gestores responsáveis por prospectar todas as mudanças definidas. 

Após as ações tomadas deixamos o parque tecnológico mais seguro, estável, 

protegido e dentro de limites legais estabelecidos por lei. 

 

6.3 VIABILIDADE DA PROPOSTA 

 

O projeto que foi proposto a empresa Advogados SA estava dentro dos limites 

financeiros e humanos para implementação do projeto, se tornando factível para viabilidade 

do mesmo. Contudo, vale ressaltar que uma das dificuldades encontradas na implementação 

da nova estrutura foi a formação dos colaboradores frente às novas ferramentas e condições 

de trabalho. Tendo em vista que estas condições não serão alteradas, a menos que seja 

definido pela equipe de gestão de TI. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

           A realização desta pesquisa foi de fundamental importância pois foi possível analisar a 

real viabilidade do tema apresentado. A aplicabilidade da mesma em uma empresa de 

advocacia contribui para a nossa formação acadêmica, bem como para a qualificação das 

estruturas tecnológicas da corporação. 

 Durante a pesquisa foi possível realizar a relação teoria e prática nos momentos de 

estudo sobre a temática pesquisada: pirataria nos ambientes corporativos, pois este tema é 

bastante atual considerando o cenário contemporâneo dos estudos sobre tecnologia. 

 O objetivo geral da pesquisa foi: demonstrar a importância da aquisição de softwares 

genuínos nas corporações, na perspectiva de um estudo de caso na empresa de Advocacia 

S.A., na região de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.  

 A trajetória metodológica para o alcance deste objetivo, ocorreu em etapas como, 

observação dos processos do parque tecnológico da empresa, para diagnóstico e elaboração 

das estratégias de ação. Para dar início aos processos de melhoria, foram realizadas reuniões 

com gestores e colaboradores da empresa foco da pesquisa. A maioria das ações ocorreu 

diretamente no parque tecnológico com a substituição dos softwares e sistemas piratas, por 

genuínos. 

 Conclui-se que cada vez mais se faz necessário que as corporações atentem para a 

qualificação dos seus sistemas de tecnologia, assegurando que a estrutura seja estável e 

confiável. 

Que invistam em softwares licenciados em seu parque tecnológico, ampliando a relação de 

ética e transparência entre os envolvidos na implantação e manutenção de suas tecnologias. 
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