
Crescem os bancos de dados livres
Com recursos para suportar grande volume de dados e mais segurança e capacidade de replicação,
os novos sistemas de gerenciamento baseados em códigos abertos ganham espaço no Brasil

ma nova geração de bancos de dados
livres começa a ganhar adesão de vá-
rias empresas do setor financeiro e in-

dustrial do País, para aplicações específicas ou
embarcadas em equipamentos de comunica-
ção. E já está criando um impacto positivo en-
tre os desenvolvedores usuários de TI. Essa é
uma conclusão do consultor independente
Fernando Lozano, community manager da Ja-
va.net, apresentada no Developer's World
2005, realizado pelo IDG Brasil, em São Paulo.

Lozano vem trabalhando na implementa-
ção de projetos de banco de dados livres em vá-
rias empresas como o Instituto Brasileiro de Pe-
tróleo e Gás, Elephant Internet, iBest e Ams-
terdam Sauer. Segundo ele, o banco de dados
livre é hoje uma alternativa viável e de alta per-
formance, além de comercialmente atraente,
pois pode utilizar qualquer ferramenta de de-
senvolvimento para acesso aos dados. "O sis-
tema operacional não precisa ser necessaria-
mente Linux, mas é melhor rodar em software
livre", aconselha.

Na verdade, de acordo com o consultor,
existem bancos livres já bastante estabelecidos
no mercado, comprovados por grandes empre-
sas e com amplo suporte de terceiros, como o
PostgreSQL, MySQL e o Firebird. O Post-
greSQL, que teve sua origem no Ingres e atual-
mente é mantido por um grupo de usuários in-
dependentes, ganhou, inclusive, no início des-
te ano, uma nova versão, a 8, com novos recur-
sos para Windows.

Há ainda os chamados bancos de dados
"convertidos", como o Openlngres, que foi o
primeiro banco relacionai do mercado, mas
perdeu espaço quando a Ingres foi comprada
pela japonesa ASK Group. "O software sofreu
com a falta de foco da CA, seu ultimo proprie-
tário, o que a levou, depois, a abrir seu código",

explica Lozano. O Derby (ex-Cloudscape) é ou-
tro banco que se converteu ao mundo aberto,
indica o consultor. Incorporado pela IBM com a
aquisição da Informix, o Derby teve uma evolu-
ção independente no mundo open source
quando o projeto foi entregue à Apache Foun-
dation."A IBM preferiu ganhar com os serviços
de consultoria dos usuários Linux que resolve-
ram adotar este produto", comenta Lozano.

Quanto à nova geração de bancos livres
(veja quadro), conforme o consultor, eles come-
çam a provar que estão adequados a aplicações
pesadas de OLTP (online transaction proces-
sing) e aplicações embarcadas em produtos de
hardware. "São produtos dotados de todos os
recursos de um software comercial - capacida-
de de transações, vários tipos de índices, per-
formance, otimizadores de consultas, suporte
de linguagens, volumes de dados, recursos de
segurança e replicação", defende Lozano.

O impacto do avanço das ferramentas de
banco de dados e outros software abertos en-
tre os desenvolvedores e as empresas usuárias
de TI é inegável. RaraThiago José Macieira, de-
senvolvedor central do KDE, uma das princi-
pais comunidades de open source do mundo,
com quase 20 colaboradores brasileiros, o inte-
resse pelo software livre no Brasil é cada vez
maior, principalmente depois que o governo
federal decidiu estimular a adoção do produto
em licitações públicas. "Muitos desenvolvedo-
res estão decididos a contribuir para o avanço
do open source, mesmo sem ter qualquer es-
pécie de retorno financeiro, no máximo um ou
outro patrocínio para participar em congressos
internacionais", afirma Macieira.

Entre os fornecedores e usuários de TI, a
aposta no software livre começa a mostrar tam-
bém bons resultados. A Atech Tecnologias Crí-
ticas, software house paulista que desenvolveu

o Siga Saúde para a Secretaria de Saúde de São
Raulo baseado em software de código aberto,
por exemplo, acaba de ganhar o Duke's Choice
Award 2005, que premia as aplicações mais ino-
vadoras desenvolvidas em Java. Lançado em
setembro de 2004, o SIGA Saúde possibilita o
Registro do Atendimento, o Agendamento de
Consultas e implementa os mecanismos de Re-
gulação do Atendimento propostos pelo SUS.

Segundo Lincoln de Assis Moura Jr., exe-
cutivo da área de saúde da Atech, o SIGA Saú-
de, 100% baseado nas tecnologias de internet,
incorpora os padrões nacionais e contribui pa-
ra a implantação do SUS no País. O sistema es-
tá hospedado na Prodam e foi disponibilizado
pela SMS-SP para uso em toda a área pública
do Brasil."O acesso é via ADSL comercial. Não
existem servidores nas unidades básicas de
saúde, tudo é feito por equipamentos thin
client, que acessam a Prodam com leitura de
cartão via código de barras", explica.

O projeto foi executado em piloto em 44
municípios estaduais e a meta, segundo Mou-
ra Jr, é levar o sistema para todas as regiões até
o final do ano. De acordo com o executivo, a
inteção é melhorar o atendimento dos usuá-
rios de serviços de saúde, tornando-o mais ágil
e resolutivo."O projeto visa a formar um sis-
tema integrado e distribuído, com base de da-
dos unificada para tornar ágil o atendimento,
reduzir filas, facilitar o trabalho dos profissio-
nais de saúde e, conseqüentemente, diminuir
custos", afirma. A tecnologia de internet, com
utilização de software livre, pelo visto, é o
maior facilitador disso. (GC
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