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Open source vai muito além do software, chegando ao middleware e trazendo benefícios como 
redução de custos e de complexidade. Jean-Pierre Laisné, da Objectweb, detalhou a idéia durante 
o CIO IT Summit Governo e contou que fez proposta de funding para a Comissão Européia, de 16 
milhões de euros, para uma iniciativa do tipo CMM em aplicações open source. 
 
Redução de custos, maior transparência nas informações e disseminação do conhecimento. Tudo 
isso é possível com soluções de padrão aberto em middleware, acredita Jean-Pierre Laisné, 
presidente do Consórcio Objectweb (organização composta por grandes fornecedores europeus) 
que fez hoje uma palestra no CIO IT Summit Governo - que acontece de 8 a 11 de março, em 
Mogi das Cruzes. "Open source não é produto, é estratégia", define. 
 
Laisné demonstrou, a partir de trabalhos realizados na Europa e na aplicação prática de open 
source em sistemas, suporte, segurança e documentação, como a Objectweb trabalha na redução 
da complexidade dos sistemas internos. Hoje, diz, há um novo paradigma na indústria de 
software: na Europa, por exemplo, quase todas as empresas têm algum tipo de estratégia que 
contempla open source. A interoperabilidade é a ordem da vez.  
 
Além disso, diz ele, com a estratégia open source, é possível não só quebrar o monopólio de 
sistemas proprietários como preparar o mercado para a adoção de novas tecnologias e 
arquiteturas orientadas a serviço (SOA), ainda em fase embrionária em muitos mercados. Laisné 
garante que as soluções do Consórcio asseguram qualidade tecnológica e garantias legais, pelo 
fato de o código poder ser reutilizado, adaptado e distribuído gratuitamente.   
 
Quanto ao Brasil, o especialista francês mostra animação. "É um país jovem, com grande 
potencial de independência tecnológica", avalia. E para as infra-estruturas de TI de empresas 
públicas, às quais dizem respeito os CIOs do evento, o especialista ainda apontou como um dos 
benefícios da estratégia open source a redução de taxas para contribuintes.  
 
CMM em open source 
 
Laisné contou que o consórcio apresentou uma proposta à Comissão Européia para um 
investimento de 16 milhões de euros a fim de desenvolver uma metodologia de qualidade para 
desenvolvimento de aplicações open source. "Será uma espécie de CMM (capability maturity 
model) do software livre", afirma o executivo.  
 
Caso a Comissão acene positivamente – "e pelo andamento das conversas tudo aponta que isso 
vai ocorrer", diz ele –, a definição das regras e do processo de certificação deve levar cerca de 
quatro anos para ficar pronta. "Imaginamos que, começando ainda neste ano, o primeiro draft 
ficará pronto em cerca de um ano e meio", conta Laisné.  
 
Ainda de acordo com o presidente do ObjectWeb, o Brasil está representado no projeto. "A USP 
(Universidade de São Paulo e o Serpro estão participando ativamente da iniciativa", detalha.  
 
Laisné veio ao Brasil por intermédio da Bull, uma das maiores empresas de TI da Europa e uma 
das patrocinadoras do CIO IT Summit Governo. No mês passado, a fornecedora lançou uma 
solução voltada para atender às necessidades de código aberto dos setores público e privado: o 
Open Energy, desenvolvido para integrar componentes componentes de software open source 
com sistemas de informação. Dentre os benefícios para os usuários estão padronização, 
flexibilidade, melhos custo-benefício e controle. 
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