
Software livre não é freeware 
  

Agora passa-se a um novo estágio neste processo: a implementação do Linux na linha de frente 
dos escritórios. Ou seja, fazer com que o pessoal do staff, do time de vendas, analistas, enfim, 
que todos os funcionários da empresa utilizem o software livre, uma vez que a economia em 
licenças tem se mostrado muito relevante, sobretudo em uma época em que as empresas buscam 
reduzir todo o tipo de gasto que não seja essencial. 

No entanto, mudar para o software livre requer muita cautela por parte dos gestores da empresa. 
Uma coisa é mudar o sistema operacional dos servidores para integrar os computadores de uma 
empresa em rede (um trabalho árduo, mas restrito aos técnicos de informática). Outra é mudar o 
sistema operacional (e, por conseguinte, a ferramenta de trabalho) das pessoas que lidam 
diretamente com o “core business” da empresa (que não são, nem desejam tornarem-se 
especialistas em informática). 

Verdade seja dita, com a devida configuração, a interface gráfica do Linux pode ficar 
extremamente parecida com a do Windows (sistema da Microsoft que impera no meio doméstico e 
corporativo). A maioria dos programas disponíveis para as tarefas mais comuns de um escritório 
(editor de texto, planilha eletrônica, entre outros) também são muito similares as mais utilizadas 
atualmente. No entanto, o uso diário do Linux gera nuances pouco triviais, que podem tornar-se 
verdadeiros empecilhos no dia a dia de um profissional, como configurar uma impressora ou uma 
conexão dial up. 

O fato é que as pessoas acostumara-se com a lógica e as peculiaridades do Windows de tal sorte 
que muitas tarefas são feitas quase que automaticamente, o que pode não ocorrer com a adoção 
de outro sistema operacional. Logo, a adoção de um sistema aberto deve levar em conta duas 
premissas básicas, que seriam, um treinamento dos funcionários no novo ambiente e a 
disponibilização de uma equipe de técnicos que possam, principalmente nos primeiros meses de 
implantação, atender as necessidades dos funcionários da empresa. 

Outro ponto que precisa ser muito bem ponderado são as necessidades específicas de cada 
atividade da empresa. Muitas muitas áreas utilizam softwares específicos, que não tem similares 
para o ambiente Linux. Ou, o que é pior: existe um similar, mas não existe a garantia de 
continuidade na manutenção e no desenvolvimento do software, pelo menos, na plataforma 
aberta. Outro detalhe importante a ser levado em conta: nem tudo que hoje é gratuito pode 
permanecer assim no futuro. Foi o caso do Star Office (Sun Microsystens), que deixou de ser 
gratuito e passou a ser cobrado, mesmo sendo disponibilizado um novo similar de código aberto, 
o Open Office. 

Não se deseja aqui defender ou atacar esse ou aquele sistema operacional. Apenas alertar que os 
sistemas operacionais são diferentes. Alguns problemas serão solucionados, mas novos problemas 
irão surgir. E dado que alguns destes são previsíveis, devem ser levados em conta no momento 
da troca. De qualquer forma, um ponto precisa ficar bem claro: um investimento considerável em 
capital humano tem de ser feito para que este tipo de mudança ofereça bons frutos no longo 
prazo. 
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