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A maturidade do software livre passa pela qualidade
e acesso a serviços, além da evolução tecnológica

liberdade para executar o software,
para qualquer uso. A liberdade de
estudar o funcionamento de um

programa e de adaptá-lo às suas necessida-
des. A liberdade de redistribuir cópias. A li-
berdade de aprimorar o programa e de tor-
nar as novas modificações públicas de modo
que a comunidade inteira se beneficie da
melhoria. Com esses quatro princípios, Ri-
chard M. Stallman resumiu uma nova filoso-
fia de abordar o software no início dos anos
80, que deu início a um movimento de pro-
porções provavelmente inimagináveis ao se
combinar com um desejo de rompimento
em relação aos fornecedores tradicionais e,
às vezes, até aos custos de aquisição.

Duas décadas depois, o software livre
já é uma realidade e passa cada vez mais a
ser considerado na escolha de soluções cor-
porativas para diferentes tarefas. Em espe-
cial, certos setores da economia, como o go-
vernamental e varejista, e alguns países, co-
mo o Brasil, têm liderado o movimento.

Em geral, as organizações são mais
avessas a riscos e prezam a estabilidade e ca-
sos de sucesso das soluções, antes de adotar
novos produtos. Para que a adoção corpora-
tiva aconteça em larga escala é preciso exis-
tir a percepção geral de que o software te-
nha atingido maturidade suficiente. E no úl-
timo LinuxWorld, realizado em fevereiro,
em Boston, a mensagem foi de que pelo me-
nos o mais famoso fruto da categoria está
perto disso, do ponto de vista tecnológico.

As duas maiores distribuidoras Linux
anunciaram produtos importantes: o Red
Hat Enterprise Linux 4, uma plataforma in-
tegrada do desktop ao data center, e o No-
vell Open Source Enterprise Server, para

grupos de trabalhos de NetWare e Linux. A
Novell ainda apresentou uma estratégia de
data center para o seu Suse Enterprise Li-
nux Server. As duas empresas afirmaram
apostar na expansão de uso de suas solu-
ções Linux para desktops corporativos.

Mas a maturidade desejada não depen-
de exclusivamente de aprimoramentos téc-
nicos. Há outros fatores em jogo para as em-
presas optarem por novas tecnologias com
poucas reservas. Um dos mais citados pelos
opositores do software livre são as opções de
serviços. Maior dificuldade de encontrar
mão-de-obra com bons conhecimentos pa-
ra prestar suporte e consultoria prejudicaria
o custo total de propriedade do software,
além da própria qualidade das aplicações.

Um caso em que a questão qualidade de
serviços jogou contra na adoção de software
livre foi no Projeto Brasil, portal desenvolvi-
do para discutir políticas públicas nacionais.
O jornalista Luis Nassif contou, durante o
10° Congresso de Informática Pública (Co-
nip), realizado em maio, em São Paulo, que
o site foi desenvolvido com base em tecno-
logia aberta, utilizando Plone, software livre
de gerenciamento de conteúdo baseado no
servidor de aplicações Zope - solução ado-
tada com sucesso por um outro grande por-
tal brasileiro, o do Serpro. Mas, segundo
Nassif, mesmo com o acesso a especialistas
na tecnologia, houve um defeito de softwa-
re, que causou a perda do histórico de infor-
mações/A falta de um responsável pelo pro-
duto prejudicou. E até mesmo o caos criati-
vo que ajuda a criar soluções melhores na co-
munidade livre dificultou", afirma.

Um defensor do software livre argu-
mentaria que, no caso de uma falha de um

"Linux tem característica
de cooperação e coexistência

Stefan Victor Wieczorek, diretor da Reverá Linux Services

software proprietário, o usuário fica comple-
tamente dependente do dono da tecnologia,
que pode praticar políticas de preços que de-
sejar para solucionar o defeito, mas há pelo
menos um dono claro a quem responsabili-
zar. O fundador da distribuição brasileira Co-
nectiva, Jacques Rosenzverig, afirma que é
importante tomar algumas precauções para
evitar problemas similares. Uma delas é co-
nhecer o propósito de criação do produto. Há
programas desenvolvidos originalmente pa-
ra universidades ou para uso da comunida-
de hacker e que acabam sendo utilizados pa-
ra outros fins, sem a mesma eficiência.

É preciso também ter bons contatos
com grupos de conhecimento no software e,
de preferência, estar próximo regionalmen-

te de um deles."Às vezes, se escolhe um bom
sistema, mas o expertise está todo na Nova
Zelândia", brinca o executivo."É fácil iniciar
um projeto. O difícil é mantê-lo."

A Conectiva foi recentemente adquirida
pela francesa MandrakeSoft, para formar a
Mandriva, que se coloca hoje como uma das
três distribuições globais de Linux. As gran-
des distribuições de software livre também
possuem papel importante para evitar erros
de escolha por parte dos usuários corporati-
vos, já que elas oferecem produtos estáveis.
Uma vez que há diversos aprimoramentos
sendo realizados constantemente em soft-
ware livre, estão disponíveis diferentes ver-
sões, e principalmente versões experimen-
tais, com novas funcionalidades ainda não



completamente testadas."Uma empresa co-
mo a Mandriva faz a ponte entre a comuni-
dade e o cliente", defende Rosenzverig.

Com 8 milhões de usuários, o fatura-
mento médio anual da recém-nascida
Mandriva é de 8 milhões de euros (cerca de
10 milhões de dólares). São cerca de 120 mil
vendas anuais. "O preço coletivo fica em l
euro por usuário. É o preço para a humani-
dade e muito próximo do ganho da indús-
tria de doces", avalia o CEO, François Ban-
cilhon, que esteve no Brasil para o Conip.

Devido ao modelo diferenciado, o exe-
cutivo acredita que a avaliação de uma em-
presa do segmento deve ser diferente, já que
ela também presta contas aos usuários e à co-
munidade de software livre. A Mandriva es-
tima distribuir 60 produtos para vender um -
ela coloca as versões mais novas dos produ-
tos com antecedência a usuários dispostos a
pagar, que também podem usufruir de ou-
tros benefícios diferenciados do usuário que
apenas baixa o software gratuitamente do si-
te -, mas em compensação multiplica em 15
vezes cada centavo investido em engenharia.
A empresa possui apenas 90 desenvolvedo-
res, mas o produto já está traduzido em 70
línguas e chega a 130 países, graças ao esfor-
ço de colaboradores não remunerados.
"Acredito que, se dermos menos, também
ganharemos menos da comunidade", diz.

Para Bancilhon, seguir as regras nor-
mais do mercado de ações seria o fim das
vantagens do software livre frente ao pro-
prietário."O cliente migra porque busca di-
minuir gastos e a dependência de fornece-
dores", afirma." Se as empresas do segmen-
to procurarem formas de prender o usuário,
poderão aumentar os preços e o diferencial
deixará de existir."

A Mandriva é uma empresa voltada a
produtos e tem apenas 17% de seu fatura-
mento advindo de prestação de serviços,
mas as distribuições Linux também pos-
suem papel importante no suporte ao uso
do sistema operacional. Em seu primeiro tri-
mestre completo após a aquisição da Suse
Linux, terminado em janeiro, a Novell apre-
sentou resultados de 15 milhões de dólares
para a nova unidade. E apenas 7 milhões de
dólares eram relacionados às 21 mil licenças
vendidas. Os serviços foram fundamentais
para o faturamento total no novo negócio.

A expectativa mundial de vendas de ser-
viços voltados a Linux é de 17 bilhões de dó-
lares para 2005. Os Estados Unidos devem
ser os principais responsáveis pelo número,
mas o Brasil tem seu papel na evolução do
negócio. Segundo o estudo Impacto do Soft-
ware Livre e de Código Aberto na Indústria
do Software no Brasil, apenas a venda de dis-

tribuições e serviços relacionados ao Linux
movimentou 77 milhões de reais, em 2003. A
pesquisa foi feita pela Associação para Pro-
moção da Excelência do Software Brasileiro
(Softex) e o Departamento de Política Cien-
tífica e Tecnológica da Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp), com apoio do Mi-
nistério da Ciência e Tecnologia (MCT). O
potencial de crescimento do valor era de até
três vezes para 2008. A evolução estimada da
participação de mercado do sistema aberto
era de 9%, em 2003, para 18%, em 2007, em
todo o mundo.

Segundo a empresa de pesquisas IDC,
mais de 700 companhias utilizam hoje Li-
nux no Brasil e mais da metade delas pos-
suem acima de 250 funcionários. Os núme-
ros são animadores para a Reverá Linux
Services. Mais utilização implica em mais
demanda por suporte. E, com dez anos no
ramo, a companhia é pioneira na evolução
dos serviços de software livre no Brasil. Ela
adquiriu a área de serviços e suporte da Get-
Net, que representou no País a Suse Linux
por quatro anos.

Um dos serviços corporativos mais im-
portantes é o de integração. E nisso os soft-
wares abertos facilitam a vida dos consulto-
res e usuários. Pela própria criação em arqui-
tetura aberta, tornam simples a conversa
com outros softwares, livres ou proprietários.
"Linux tem característica de cooperação e
coexistência, pode ser acessado por qualquer
interface. O OpenOffice [suíte livre de escri-
tório] permite criar integração com Win-
dows. Pode ser implantado em rede Micro-
soft e reconhece os usuários", exemplifica o
diretor da Reverá, StefanVictor Wieczorek.

"A heterogeneidade de ambientes aju-
da até mesmo a calçar as decisões de tecno-
logia", afirma o vice-presidente da CPM,
Márcio Abreu, para explicar os motivos de
cada vez ser mais comum encontrar empre-
sas que utilizam ao mesmo tempo produtos
livres e proprietários integrados. Pouco im-
porta a procedência dos produtos, mas o re-
sultado da combinação. E o uso de diversos
produtos permite se resguardar: caso algu-
ma das partes não funcione, todo o projeto
não é comprometido.

A CPM é uma das companhias que
mais realizam implantações tecnológicas
no Brasil e já percebeu há muito tempo a
importância de ter conhecimentos internos
de software livre."Desde 2001, trabalhamos
com isso. Como integradora independente,
adotamos sem bandeiras ou ideologia, mas
por casos de negócios. O usuário escolhe o
que quer", afirma Abreu.

A oferta de plataformas on demand da
CPM, sua principal aposta, foi criada com
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de software
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base em Linux. Leva Citrix nos terminais,
Windows nas pontas e o Linux roda por bai-
xo, passando despercebido pelos usuários.
Os motivos da opção são a leveza do siste-
ma, a economia com licenciamento de soft-
ware e o acesso a complementações, graças
ao código de conhecimento público.

Atualmente o mundo Linux já permite
reconhecer o conhecimento profissional.
Além de haver certificações nos produtos de
distribuições como Red Hat e Novell, existe
o Linux Professional Institute (LPI) com cur-
sos pelo mundo todo. "A certificação LPI
mescla conhecimentos comuns a diversas
distribuições, desde o nível básico até de
configuração, incluindo administração de
redes complexas e integração de serviços",
explica Wieczorek, da Reverá Linux Services.

"A disponibilidade de profissionais que
entendem de Linux está maior, em compa-
ração com há três anos", diz o diretor da di-
visão Systems & Technology da Unisys Bra-
sil, Pedro Saenger. Até agosto do ano passa-
do, a Unisys fornecia servidores apenas com
arquitetura Intel e Microsoft. Mas, com o lan-
çamento da linha ES 7000 com Red Hat e Su-
se, entrou no rol das gigantes que fornecem
produtos com a arquitetura aberta, como
Sun Microsystems, HP, IBM e Oracle. Para
atender às demandas por novos produtos, a
empresa capacitou profissionais no exterior
e recrutou no mercado, para formar desde a
equipe comercial e de produtos até pessoal
de pós-venda e implementação de projetos.

A IBM também promete dar grande for-
ça para a evolução da qualidade de conheci-
mentos em serviços de Linux. A big blue pro-
meteu investir 100 milhões de dólares nos
próximos três anos para incentivar suporte
no mundo do pingüim para servidores e ge-
renciamento de aplicações de desktop.

Com o exemplo do primo mais famo-
so, é de se esperar que muitos outros pro-
dutos de software livre sigam caminhos pa-
recidos rumo à maturidade. E essas estradas
passam não só por evolução tecnológica,
mas também por criar condições dos usuá-
rios terem acesso fácil a serviços e suporte
de qualidade. (Carlos Eduardo Valim, especial
para o Computerworld)
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