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Um assunto que estava latente desde o início do atual governo e agora volta à tona é a pretensão 
do governo Lula de obrigar, por decreto, todo o poder público brasileiro à utilização do chamado 
Software Livre. Referido mecanismo de licenciamento, que se contrapõe ao Software Comercial 
(como o sistema operacional Windows, por exemplo) tem causado polêmica. Vozes têm se 
levantado, contra e a favor, baseando suas posições ora em critérios técnicos e objetivos, ora em 
argumentos puramente apaixonados, ufanistas e, por vezes, xenófobos. 
 
De início, é importante esclarecer alguns pré-conceitos estabelecidos sobre o Software Livre. Essa 
nova modalidade de contratar a utilização de software é livre, sim, pois permite o acesso ao seu 
Código–Fonte, mas não tem na ausência de pagamento pelo seu uso uma das características que 
o define, nem tampouco é livre de obrigações que regem sua utilização. 
 
Ainda que se assuma como válida a classificação oferecida pela FSF (Free Sofware Foundation) do 
software livre como sendo aquele passível de livre: a) utilização; b) cópia e redistribuição; c) 
estudo e customização e d) modificação (os dois últimos pontos pressupondo o acesso ao seu 
Código-Fonte), tais elementos não são suficientes para definir completamente referida criação 
intelectual.  
 
Assim como os demais, o Software Livre também está sujeito a regras de licenciamento. Como 
exemplo, citamos o famoso sistema operacional Linux que, ao ser baixado da Internet para uso ou 
duplicado de alguma outra forma, traz consigo a GLP (General Public License) - licença que se 
configura nos termos pelos quais o usuário poderá se utilizar de, e até mesmo comercializar, 
referido software. 
 
O Software Livre não é terra de ninguém, onde tudo se pode. Várias empresas se utilizam dele 
para criar suas versões, cobrando tanto pela instalação, quanto pela utilização, tornando-o, de 
fato, comercializável como qualquer outro. Em princípio, a idéia de software livre, em muitos 
aspectos, traz benefícios e se configura uma excelente alternativa para desenvolver a troca de 
conhecimentos e estudo amplificado dessa ferramenta do mundo atual, cada vez mais necessária 
e preciosa. 
 
Entretanto, ao se pensar em obrigar todo o poder público a usar apenas e tão somente versões de 
software livres, existe a falsa sensação de que se estará diante não só de uma enorme economia 
de recursos, pois não haverá pagamento de licenças, como também se estará diante da libertação 
dos grilhões impostos pelas “gigantes internacionais”, haja vista a liberdade que o conhecimento 
do Código-Fonte dá. As afirmações não são necessariamente verdadeiras.  
 
É importante notar que o fato de não haver pagamento inicial pela utilização de um software não 
faz dele, necessariamente, a escolha menos onerosa. Para o perfeito funcionamento de um 
software livre, deverá haver um investimento não só com os técnicos que farão sua instalação, 
como também com as adaptações (customização) que por vezes se fazem necessárias à devida 
adequação do software às necessidades de um determinado usuário (Poder Público). Por outro 
lado, um software comercial que tenha determinadas aplicações já desenvolvidas pode 
representar uma economia por não demandar a customização. Em outra situação a contratação 
do desenvolvimento de um software totalmente novo pode custar menos do que uma adaptação 
de um software livre, e ainda se terá a vantagem de se possuir seu Código-Fonte, sem que, no 
entanto, ele seja considerado um software livre. 
 
Enquanto isso, uma vez feita a escolha pelo Software Livre, o Poder Público deverá se submeter 
às regras do licenciamento escolhido (GLP ou outra licença). O argumento de que a utilização de 
um software cujo Código-Fonte seja aberto é sempre a melhor opção não parece ser o melhor 
discurso. 



 
Outra questão que parece passar despercebida aos olhos do Governo, que, segundo consta, 
representa 30% dos consumidores de software no País, é que, no caso de referida obrigatoriedade 
vir de fato a ser implementada, haverá um enorme desprestígio e desserviço às softwarehouses 
nacionais. Ou seja, tentando combater as “gigantes internacionais” da indústria do software, o 
Governo estará dando, de fato, um tiro no próprio pé. O próprio Ministro do Desenvolvimento, 
Luiz Fernado Furlan, já se posicionou contra essa obrigatoriedade salientando que “a propriedade 
intelectual é um bem para o Brasil”. Portanto, não há consenso nem mesmo dentro do próprio 
Governo. 
 
A indústria nacional, assim como a estrangeira, depende sim da proteção aos direitos autorais 
para se desenvolver, obtendo, por meio do licenciamento, dinheiro não só para se manter, mas 
também, e principalmente, reinvestir em novos produtos. Deve ser capaz de competir em iguais 
condições com empresas de todo o mundo nesse campo e não ser tolhida de seu desenvolvimento 
pelo seu próprio Governo. O Brasil tem condições intelectuais de encarar qualquer desenvolvedor 
de software do mundo, como vem fazendo a Índia, famosa produtora de software que tem 
crescido de forma exponencial nessa área.  
 
Não por outro motivo a ABES, Associação Brasileira de Empresas de Software, que defende o 
interesse de mais de 700 associados, na sua maioria esmagadora empresas nacionais, conforme 
declarações feitas em jornais, vem se posicionando contra a pretensão do Governo, numa 
demonstração clara de que o que deve prevalecer é a disputa sadia prevista nas economias de 
mercado. A obrigatoriedade da utilização do software livre pode acarretar na bizarra situação em 
que um ente do Poder Público seja obrigado a optar por uma contratação que não represente nem 
o melhor software, nem o mais barato. 
 
Melhor seria deixar tal disputa submetida às regras já existentes para as licitações públicas. A 
pretensão do Governo, ainda que cravejada de boas intenções, se configura num verdadeiro 
retrocesso, pois significa voltar 15 anos, na época de reserva de mercado, agora camuflada sob a 
bandeira de um patriotismo tacanho.  
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