
Software livre no design para web
Dentro de qualquer empresa, ou na vida dos pro-

fissionais que trabalham por conta própria, a busca pela

economia dos custos é uma meta desejável para que o

orçamento possa fechar tranqüilamente no final de cada

mês. Pensando nisso, o software livre surge como uma

alternativa a ser utilizada.

"Recursos financeiros limitados é uma das boas jus-

tificativas para o uso de software livre. Existem vários

tipos de plataformas livres que permitem o desenvolvi-

mento de um site completo, que são fáceis de usar e de

aprender, com recursos como conformidade com os pa-

drões governamentais de acessibilidade e que, principal-

mente, são adaptáveis às necessidades do desenvolve-

dor, que é essencial", afirma Yasodara Córdova, editora

de Arte e Multimídia da Agência Brasil e consultora em

Marketing na Internet.

Segundo a especialista, a escolha por sua utiliza-

ção vai depender do projeto e de suas características.

"É importante os envolvidos estarem à vontade com os

programas que vão utilizar. Se o designer não tem faci-

lidade com o GIMP (GNU Image Manipulation Program,

o substituto do Photoshop), por exemplo, deve estudar

qual é a melhor alternativa para o projeto ser executado

no tempo estabelecido".

Economia e customização: as vantagens

Nada melhor do que apresentar as vantagens na

adoção do software livre para convencer quem não acre-

dita em sua eficácia na hora de criar e desenvolver sites.

"A grande vantagem é a customização. Além disso, a

liberdade de adaptação do sistema é muito maior. O

custo menor também é vantagem, na maioria das vezes",

diz Yasodara.

Ela lembra ainda do fator acessibilidade. "Ele é cada

vez mais importante no desenvolvimento de conteúdos

gerenciáveis e websites. Na minha opinião, os softwares

livres estão mais adaptados a essas questões. No final,

ainda sobra a sensação de estar compartilhando idéias e

desenvolvendo soluções que serão reutilizadas de outras

maneiras, ou serão a base para outros projetos que vão

melhorando a cada 'camada' de utilização".

Para cada proprietário, um livre

Em relação aos programas proprietários, utilizados

para a construção de interfaces, o tratamento de ima-

gens e a programação de códigos, por exemplo, já temos

atualmente softwares livres similares que podem ajudar

na criação e no desenvolvimento de projetos digitais.

"Para o desenho do layout, você pode usar o GIMP

(www.gimp.org), que substituiria o Photoshop. Em ter-

mos de gerenciadores de conteúdo web (Content Mana-

gement Systems - CMS), temos o Joomla! (www.joomla.

org), o Plone (http://plone.org), o Mambo (www.mambo-

server.com), entre outros. Para substituir o Flash, apare-

cem o DrawSWF (http://tinyurl.com/y6cpkk) e o Spalah

(http://tinyurl.com/ufge9), ainda em fase de testes, mas

que prometem. Tem o Blender (www.blender.org), que é

fantástico como ferramenta de modelagem. Enfim, exis-

tem opções para quase tudo o que se quiser fazer. O

mais importante é ter vontade de usar, para aprender e

absorver todas as opções que esses programas ofere-

cem", aponta Yasodara.

Obstáculos para a sua disseminação

O setor público parece ser o maior adepto do sof-

tware livre na área do design para web, vide os exemplos

ocorridos no Serpro (www.serpro.gov.br), na Radiobrás

(www.radiobras.gov.br), no MTE (www.mte.gov.br) e no

Mine (www.minc.gov.br).

"A idéia foi adotada porque é mais barato e tem

essa coisa toda de inclusão digital na qual o governo

está empenhado. A idéia de compartilhar e difupdir co-

nhecimento, sem ter que pagar caro pelos programas.

É também uma alternativa de inclusão digital. Acredito

que o software livre tem conquistado seu espaço pelos

seus benefícios e sua eficiência. Os projetos do governo

serviram para mostrar que os livres podem fazer o que



os proprietários fazem, abrindo um novo mercado para

desenvolvedores e webdesigners", revela.

Mas, então, qual seria a explicação para a sua po-

pularização ainda não ter atingido os mais diversos seg-

mentos de mercado? "Acredito que o desconhecimento

sobre o software livre é um fator que pesa muito. Em

várias empresas privadas, onde sugeri a construção de

sistemas utilizando esse tipo de ferramenta, as respostas

foram sempre negativas, alegando que os profissionais

que têm afinidade com esse tipo de ferramenta são mais

raros e mais caros, o que é verdade, e falta de segurança.

O software livre ainda é visto como coisa de revolucioná-

rio maluco em várias empresas e os empresários preferem

pagar, na maioria das vezes, mais caro por um produto em

software proprietário só pela segurança de ter como ir ao

PROCON reclamar se der alguma coisa errada com o sof-

tware. Claro que isso é o jeito antigo de pensar".

Derrubando mitos: a "falta" de segurança

Um mito no uso de programas com código-fonte

aberto envolve uma suposta falta de segurança em sua

implementação. Que os riscos existem, é inegável. No

entanto, eles teriam a mesma proporção envolvida com

quem trabalha com programas proprietários.

"Todo programa é passível a ter falhas em seguran-

ça. Elas acontecem em qualquer plataforma e são ris-

cos que qualquer projeto corre. O que ainda acontece

com relação ao software livre é que os desenvolvedores

são desconhecidos, em sua maioria. O construtor de um

build (tradução do código-fonte para código capaz de

executar numa plataforma escolhida) tem acesso ao có-

digo-fonte e isso leva a essa desconfiança".

Para tratar o assunto com o devido respeito, Yaso-

dara acredita que só um estudo estatístico pode deter-

minar os níveis de riscos e falhas de segurança existentes

nos dois tipos de softwares. "Um exemplo de software

livre que ganhou a confiança dos usuários como servidor

de páginas web mais utilizado no mundo é o Apache. Isso

prova que, quando o produto é bom, não importa se é

livre ou não", finaliza.
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