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O Software Livre cria um novo modelo de negócios para a indústria de tecnologia e se firma como 
alternativa aos programas proprietários. 
 
A área de informática das Lojas Colombo sempre participou da diretoria da empresa, talvez por 
isso a decisão de levar a frente um dos ambiciosos projetos de software livre e automação 
comercial já realizado em todo mundo foi bem aceita. Mesmo assim não foi fácil: era necessário 
migrar cerca de 300 servidores, 2.800 pontos-de-venda (hoje são 3.200), manter a 
compatibilidade com cerca de 1.500 impressoras e centenas de leitores de código de barras sem 
substituir o aplicativo que a empresa já utilizava. Com isso, foi possível estender a renovação do 
parque de informática de três para seis anos, deixar de pagar por novas licenças ou adquirir 
equipamentos modernos, além de obter melhor performance e velocidade.  
 
“Nosso time interno de TI começou a falar bem do Linux, que era uma plataforma alternativa e 
que permitia a personalização de acordo com as nossas necessidades”, diz Alexandre Blauth, 
diretor de tecnologia de informação da terceira maior rede de varejo de eletros e móveis do país. 
“Hoje, a solução funciona bem e há uma grande satisfação técnica e dos lojistas, já que o sistema 
ficou muito mais rápido e extremamente estável, o que é de fundamental importância em se 
tratando de comércio”. 
 
Assim como a Lojas Colombo, milhares de empreendedores em todo o mundo têm optado pela 
liberdade de escolha, uma vez que usando software livre não ficam dependentes de apenas um 
fornecedor. Isso porque no modelo de código aberto, qualquer usuário pode acessar a forma 
como o aplicativo funciona e, se tiver conhecimento de programação, tem permissão para fazer 
melhorias ou customizações. “Os empresários não ficam mais restritos à tecnologia única e 
rompem a barreira para criar novos produtos”, diz Haroldo Hoffmann, coordenador das ações 
Linux da IBM no Brasil, cuja missão é ‘evangelizar’ o mercado e “levar uma mensagem clara de 
maturidade, de apoio ao software livre no meio empresarial”. 
 
Hoffmann diz que cada vez mais o Linux está sendo encarado como uma opção séria para todo o 
tipo de empresa. “Existe um crescimento do nível de adoção, desde clientes pequenos e até os 
grandes em setores como indústria, telefonia, bancos e varejo. O software livre veio para ficar”. 
Ele revela que 80% das grandes corporações no mercado brasileiro já têm ao menos uma 
iniciativa em software livre e “quando uma empresa como a IBM está por trás, suportando Linux, 
isso gera uma zona de conforto muito grande para o mercado”. A empresa investiu cerca de US$ 
4 bilhões na plataforma e o Linux é o único sistema operacional que suporta todos os hardwares 
da companhia. A subsidiária brasileira também está expandindo o laboratório de projetos em 
Linux de 12 para 50 programadores.  
 
A indústria da informática está vivendo uma era de transição: o início foi a era do hardware, 
depois o momento do software, e agora, é a hora dos serviços: “Existe um processo natural de 
comoditização de bens e de mudanças de valor. O que vale hoje não está mais numa caixa e sim 
no capital intelectual”. A própria IBM está tentando mudar a imagem de uma vendedora de 
máquinas para uma consultoria e prestação de serviço – sua estratégia global é chamada de on 
demand (de computação sob demanda). “Acreditamos que o pilar mais importante para o sucesso 
do on demand é o padrão aberto”.  
 
O padrão aberto tira o poder das mãos dos fabricantes de software e o coloca na mãos dos 
usuários, que têm a opção de escolher quem vai implementar e gerenciar a sua rede ou mesmo 
optar por criar um time interno que atenda as suas necessidades. A própria Lojas Colombo é um 
exemplo claro. Quando migrou para uma plataforma livre, a rede de varejo comprou uma solução 
da Conectiva, na época a maior distribuidora de sistemas Linux no Brasil, hoje pertencente a uma 
empresa francesa.  



Agora, a Lojas Colombo vai implementar uma solução da Novell, multinacional americana 
tradicional fornecedora de softwares de rede e que também tem uma versão do sistema 
operacional Linux. “Já adquirimos uma experiência com o sistema e descobrimos que a migração 
para outro fornecedor é fácil e totalmente transparente”, diz Blauth. 
 
Outra vantagem do software livre é instalar o programa em quantas máquinas quiser, sem 
precisar pagar por licenças, o que se traduz em redução de custo. Mas a ênfase que se dá quando 
se fala em adoção do Linux e similares livres no mercado corporativo não é o preço e sim a 
qualidade. “O Linux permite que um desenvolvedor abra a sua cabeça e gere novas soluções de 
forma mais criativa”, diz Hoffmann. Mesmo assim, o Linux e o software livre reduzem os gastos 
de implementação e manutenção – a Lojas Colombo economizou cerca de 80% a mais do que se 
investisse em Microsoft ou Unix para a mesma aplicação. “No início ficamos em dúvida em optar 
pelo Linux, porque poucas operações de grandes empresas usavam. Mas isso é o ônus do 
pioneirismo – a rede da nossa central de cobranças caía com freqüência. Hoje isso não acontece”, 
diz Blauth. 
 
Contra o monopólio 
 
Adoção em massa do software livre permite inclusão digital e combate a pirataria. 
 
Todo mundo conhece alguém que comprou um computador no mercado cinza ou que utiliza 
software pirata. As estatísticas não são exatas, mas estima-se que cerca de 75% dos 
computadores vendidos no Brasil sejam contrabandeados. Em 1997, quando era dono de uma 
escola de informática, Ivo Gilberto Martins tinha essa preocupação, comum a muitos 
empreendedores: queria ter equipamentos legalizados, mas não possuía recursos para adquirir 
licenças do Windows e Office. “Fiquei frustrado com o monopólio de software existente, pois 
estava sentindo na minha pele e no meu bolso. Temos que ter o direito de optar e escolher o 
caminho. Se não tivermos esse direito, nos tornamos prisioneiros”.  
 
Martins, que na época cursava Engenharia de Computação, resolveu arregaçar as mangas e 
aprender mais sobre o Linux, cujo desenvolvimento já mostrava um grande potencial, mas ainda 
era complicado de instalar. Hoje ele é dono da Pró-Linus Desenvolvimento de Sistemas, que tem 
como principal produto o Sistema Operacional Fênix, uma versão do Linux que procura trazer ao 
mercado de fabricantes de computadores uma solução de qualidade com baixo custo. Ele vende 
até 20 mil licenças Linux por mês, que custam R$15,90 por máquina com direito a suporte técnico 
especializado. Para atender essa demanda, ao invés de terceirizar o trabalho de impressão dos 
cds, Martins comprou uma máquina que fabrica discos em alta velocidade e a serigrafia também é 
feita internamente. 
 
Entre seus clientes estão integradores como Infohouse, Bitway, CDI, Metron, Mirax, que estão 
aproveitando o programa “Computador para Todos” do Governo Federal para aumentar as vendas 
de produtos de informática. O Governo implantou o programa com especificações para uso de 
software livre. Num mercado de margens apertadas, o Linux surge como uma solução para 
baratear as máquinas e aumentar os lucros. “O programa do Governo é muito bom, mas 
disseminou uma certa ganância entre pessoas que não eram da área. Muitos integradores usam 
Linux como uma justificativa para uma máquina barata, sem comprometimento com o 
consumidor”, diz Martins, que acredita que com o tempo o mercado vá se decidir por soluções 
adequadas à realidade brasileira. 
 
A rede de supermercados Wal-Mart vende computadores através do programa do Governo Federal 
e quer atender o público não especializado – de donas de casa a adolescentes que compram os 
seus primeiros computadores. Com a redução de impostos devido a MP do Bem, a empresa teve 
um aumento de 100% nas vendas no terceiro trimestre de 2005 em relação à mesma época de 
2004; no quarto trimestre, foi de 150%. “Em 2004, sentimos uma demanda por Linux e decidimos 
apostar nessa alternativa”, diz Eduardo Godoy, diretor comercial de informática da rede varejista. 



“Nosso lucro não é maravilhoso, mas a participação do mercado legal vem aumentando desde a 
adoção do software livre”, diz ele, referindo-se ao “Computador para Todos”.  
 
Outro exemplo de que o software livre pode substituir totalmente as soluções proprietárias e 
aumentar a inclusão digital é o Magazine Luiza, que vendeu 15 mil máquinas Linux em 12 dias na 
época do Natal. “Nossa máquina vem com 27 aplicativos, desde o básico como planilhas, editores 
de texto e de apresentação, navegador e correio eletrônico, até programas multimídia”, diz 
Marcelo Neves, gerente do núcleo de compras de informática do Magazine Luiza, única rede de 
varejo que tem financiamento do BNDES para computadores.  
 
Ele aplaude a iniciativa do Governo, que na sua opinião foi muito bem planejada e acertada. “Todo 
mundo tem desejo de comprar um computador legal e com esse projeto, ficou mais barato que o 
ilegal. Fatores como parcelamento, história e confiança, legalidade e nota, garantias de suporte 
técnico de um ano fazem a diferença”. Ele também afirma que “não foi sacrificada a configuração 
do equipamento, que é superior à exigida pelo Governo”. O computador que a loja vende já vem 
com gravador de cd, acesso à internet e monitor de 15 polegadas (o preço é de 1 + 24 vezes de 
R$ 69). 
 
Ele cita também a facilidade de compra, onde o cliente não precisa recorrer a banco, o próprio 
vendedor aprova, como qualquer produto da loja. “Entrevistamos vários clientes que dizem ter o 
sonho realizado, o de dar um computador para o filho. Para essa classe de consumidor (90% 
foram para clientes das classes C e D) um computador está associado a um futuro melhor”. Neves 
espera vender 70 mil máquinas no primeiro semestre de 2006 e 120 mil no ano inteiro. Mesmo 
com o sucesso do programa na rede de varejo, ele admite uma dificuldade para convencer o 
comprador a usar o Linux. “Existe uma dificuldade desse cliente de permanecer com esse 
programa instalado. É muito bom, mas muitos acreditam que não é tão fácil quanto o Windows”.  
 
Martins concorda que o desafio de manter o produto na máquina após a compra é vital para o 
sucesso do Sistema Fênix. “Muitos apagam o programa e depois instalam software ilegal”, diz. 
Para contornar essa situação ele desenvolveu um programa que auxilia o usuário que deseja 
instalar o Windows em sua máquina – o processo se dá com um clique em um ícone. “O Fênix 
prepara o computador para a instalação do Windows e configura a inicialização da máquina, 
permitindo escolher em qual sistema deseja entrar. Nenhuma distribuição Linux faz isto”. Outra 
solução para manter a compatibilidade com os sistemas da Microsoft é utilizar um programa 
gráfico chamado Fênix Terminal Service, que se conecta ao Windows 2000 ou 2003 Server e abre 
o programa desejado na tela do Fênix.  
 
Entre as vantagens que ele cita do Sistema Fênix está a flexibilidade ao hardware que é vendido 
no Brasil: o fênix detecta a placa de som, rede, vídeo, mouse e modem automaticamente. A Pró-
Linus também desenvolveu interface para configurar o sistema de maneira mais rápida e fácil, 
além de garantir o suporte técnico caso o usuário tenha alguma dúvida, “pois boa parte ou a 
maioria da tecnologia do fênix foi feita pela própria empresa. Isto lhe dá a segurança de uma 
empresa por trás do software, nós lhe daremos o suporte necessário e uma resposta aos seus 
problemas”, diz Martins, ao afirmar que não vende o software, que é livre, apenas os serviços de 
customização e suporte ao usuário. 
 
“O modelo do software livre é a sobrevivência através de suporte e serviço. Mas nem todo 
empresário valoriza o serviço: paga uns R$ 30 mil num carro, mas não R$ 15 mil num serviço 
altamente sofisticado baseado em software livre”, diz Ivo Gilberto Martins, da Sistema Fênix, 
distribuidora de sistemas operacionais Linux. Ele diz que muitos empreendedores confundem 
software livre com gratuito. O empresário lançou nesse mercado no ano de 2002, por meio da 
Luminux, uma empresa com uma grande campanha de marketing e publicidade, mas que não 
teve boas vendas e aceitação do produto. “Na época era um sistema fantástico, mas não 
tínhamos visão comercial”.  
 



Martins vendia uma solução de caixinha que custava em média R$ 90 e só era comprada por 
especialistas em Linux, que acabavam ganhando o mercado de suporte que a Luminux queria 
explorar. Sem receita, a empresa tentou uma guinada arrojada, lançou um serviço de consultoria 
para a legalização do parque de maquinas corporativas, estratégia que também não deu certo. 
“Apesar da nossa solução ser 70% mais barata, os empresários não investiam e guardavam o 
meu cartão para o caso de ter problemas com a fiscalização”. A Luminux fechou, mas ele 
entendeu que a persistência é uma grande qualidade para qualquer empreendedor. “Comecei 
então um novo projeto muito superior chamado Fênix, não encontrei nome mais apropriado, pois 
o sistema sonhado renascia novamente das cinzas”. 
 
Disponível em: <http://www.empreendedor.com.br>. Acesso em 2 mar. 2006.  
 


