
Migrar ou não migrar? 
Por Patricia Azeredo 
 
Software livre em ambiente corporativo é uma questão de planejamento. A migração não é 
uma receita de bolo: decisores escolhem os ingredientes conforme suas necessidades. 
Conheça alguns cases 
 
 
À primeira vista, mudar para software livre soa tentador devido à tão alardeada redução de 
custos. O tema desperta paixões por ser uma espécie de “movimento hippie” da informática, 
defendendo a liberdade de alteração do código-fonte contra o software proprietário 
pertencente às grandes corporações.  
 
Romantismo à parte, a questão é complexa porque não existe um só tipo de migração: pode-
se instalar software livre apenas nos servidores, deixando os usuários à margem do processo, 
ou colocar programas não-proprietários nas estações, modificando o ambiente de trabalho. 
Além disso, é possível optar por soluções mistas. Seja qual for o caminho escolhido, é 
importante conhecer pontos fortes e fracos dessa solução.  
 
Vantagens e desvantagens  
 
Para o Assessor do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, Djalma Valois, o software 
livre ganha por já nascer voltado para a Internet, rodar melhor em máquinas lentas e permitir 
a customização através do acesso ao código-fonte. Como desvantagem, cita apenas o 
desconhecimento em relação à tecnologia.  
 
Já o Gerente de Tecnologia e Projetos da IOS Consultoria, Mário Higino Almeida, vai ao ponto 
que interessa aos clientes: a redução de custos. Como aspecto problemático, fala da exigência 
de pessoal técnico qualificado.  
 
“Há um custo extra para encontrar e manter esse profissional, que é mais caro e mais 
especializado. Sem essa mão-de-obra, haverá vulnerabilidade de segurança e problemas na 
migração – explica.  
 
Outra vantagem está na ausência de vínculo a um único fabricante. Esse ponto foi crucial para 
o Diretor de Operações de Telemática da Serasa, Dorival Dourado, adotar o software livre nos 
servidores para oferecer serviços de certificação digital.  
 
“Quanto mais autonomia tecnológica nós tivermos, maior será o nível de independência e 
competitividade. Há ainda a natureza confidencial que cerca o negócio da certificação digital. 
Por isso, o objetivo era evitar ficar preso a um fornecedor – pondera.  
 
Apesar dos pontos positivos, nem toda migração acontece de forma tranqüila: é preciso lidar 
com a resistência dos usuários, os problemas com sistemas legados e a contratação de mão-
de-obra, nem sempre fácil de encontrar.  
 
Fazendo o próprio Linux  
 
As instituições públicas estão entre as maiores incentivadoras do software livre e o Proderj não 
foge à regra. Como em boa parte dos casos, a economia foi a maior vantagem citada pelo 
vice-presidente da entidade, Paulo Coelho, junto com a capacidade de adaptação do sistema.  
 
O primeiro alvo da migração foi o e-mail, trocado para o Qmail. Depois veio a Web, com a 
adoção de servidores Apache. Agora a meta é o desktop: a autarquia ajudou a montar o 
LivreRJ, distribuição de Linux baseada em Debian e voltada para a automação de escritórios.  
 
A migração já dura dois anos e ainda está em andamento. Coelho lembra que o processo é 
mesmo gradual, considera as dificuldades iniciais superadas e define sua próxima meta, 
envolvendo a disseminação do LivreRJ.  



 
“Até o final desse ano queremos ter 100% das estações com LivreRJ. Nossa estratégia é 
priorizar sempre que possível o software livre. Temos ainda a proposta de espalhar o LivreRJ 
para os vários órgãos do governo do Estado – planeja.  
 
Segundo ele, o sucesso da migração do Proderj deve ser atribuído à abordagem ampla, que 
envolveu preparação da infra-estrutura, treinamento e disseminação do conhecimento. Entre 
os problemas encontrados está a incompatibilidade com documentos feitos em programas 
proprietários, que nem sempre são abertos corretamente nos equivalentes em software livre. 
 
Bem diferente foi a experiência da Droga Raia: a rede de farmácias migrou seu sistema de 
automação comercial de Cobol/DOS para Java/Linux em todos os pontos de venda. O processo 
durou um ano e meio e envolveu ampliação e treinamento da equipe de suporte. Segundo o 
Gerente de TI, Giovani Profili, a capacidade de customização foi um dos motivos para a escolha 
do software livre, mas o principal foi mesmo a vulnerabilidade do sistema operacional 
proprietário.  
 
“O Linux venceu pela questão da segurança. Um vírus pego na matriz poderia se espalhar 
rapidamente por todas as lojas. Outro detalhe que pesou foi a capacidade de alterar a 
configuração. Era mais fácil retirar serviços no Linux do que no Windows – conta.  
 
 
Embora tenha sido uma mudança radical, não houve resistência dos usuários porque o novo 
sistema ofereceu facilidades antes inexistentes, a começar por uma interface semelhante a do 
Windows. O forte trabalho de treinamento também teve papel fundamental na transição, cujo 
obstáculo maior foi no aspecto técnico, relativo a drivers de dispositivos e incompatibilidade de 
sistemas.  
 
“Um dos grandes desafios foi criar interfaces para os dispositivos preexistentes e para nossos 
sistemas internos, envolvendo as áreas de relacionamento com cartão de crédito, cupom fiscal 
e também com o cliente – explica Profili.  
 
Apesar do sucesso, ainda não há planos para migração de desktops. Segundo o Gerente de TI 
da empresa, o objetivo é primeiro fazer a conversão do legado para depois pensar nos micros 
de mesa.  
 
Sufocos do pioneirismo  
 
O fator financeiro também serviu de motivação inicial para a migração do Metrô de São Paulo. 
Por ter começado em 1997, quando o software livre não era tão difundido, a empresa 
enfrentou algumas situações difíceis, conforme lembra o Gerente de TI, Gustavo Mazzariol.  
 
“Tudo começou com o e-mail, migrado do mainframe. Depois houve a implantação do 
StarOffice, mais complexa pois não havia suporte, documentação ou treinamento. Mas valeu a 
pena o esforço. O software livre ajudou a reduzir gastos em banco de dados e ferramentas de 
escritório. Foram mais de R$ 2 milhões economizados – diz.  
 
Atualmente, segundo Mazzariol, é possível perceber outros benefícios gerados pela troca, como 
disponibilidade e segurança. Além da flexibilidade de uso e adequação à Internet: qualquer 
micro com browser usa uma aplicação, o que facilita na hora de implementar e de fazer 
alterações nos sistemas.  
 
A questão da resistência foi resolvida de forma inusitada: os micros novos não têm autorização 
para usar aplicativos proprietários. Ao ver o equipamento ficando obsoleto, o usuário perde 
seus medos e aceita a instalação do software livre. Resultado: todas as estações da empresa 
já rodam OpenOffice sob Windows. Apesar disso, a implementação de software livre no 
desktop esbarra no fato de vários programas do legado exigirem o sistema de Bill Gates para 
funcionar. E há outra razão atrapalhando o processo:  
 



“Um dos motivos para não termos micros rodando Linux nas estações é que isso não gera 
diferença de custo: o micro da Dell ou da Itautec não tem diferença de preço na versão com 
ou sem Windows – informa Mazzariol.  
 
Conselhos úteis  
 
O planejamento cuidadoso foi mencionado de forma unânime pelos profissionais entrevistados. 
Migração não é algo que se faça da noite para o dia. Envolve também treinamento e 
conscientização, conforme explica o Gerente de TI da IOS, Mario Almeida.  
 
“Fazer um bom planejamento é fundamental, bem como ter pessoas capacitadas para realizar 
a tarefa. Sem um desses fatores, o sucesso leva mais tempo. É preciso também saber quais 
são os processos envolvidos para não ser pego de surpresa – detalha.  
 
Dorival Dourado, da Serasa, recomenda fazer uma análise adequada de custo-benefício e 
destaca a necessidade de ponderar antes de decidir. Na mesma linha de raciocínio, Gustavo 
Mazzariol, do Metrô/SP, enfatiza o pragmatismo, defendendo uma convivência saudável entre 
software livre e proprietário:  
 
“Adotar software livre não é ideológico, na linha Bem versus Mal, pois há nichos onde o 
software proprietário impera. É preciso dividir o que vai ser livre e o que vai ser proprietário, 
sem radicalismos - defende. 
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