
esmo com a carência
de pesquisas que
analisem o rnercadc
nacional de TI,
surgem documentos
que tentam esclarecer

o comportamento do mercado, como o
"Tendência de Investimentos e Utilização
de Software Livre nas Empresas
Brasileiras", realizada pelo Instituto Sem
Fronteiras (ISF). Neste levantamento
salta aos olhos um dado: das mil
empresas de pequeno, médio e grande
porte ouvidas, algo como 73% daquelas
que possuem mais de mil funcionários
utilizam software livre.

"O estudo é o primeiro que aborda
software livre corporativo no Brasil. Os
estudos da IDC, por exemplo, eram
relativos a América Latina. O business

Linux não prove margens para
pesquisas grandiosas, mas
algumas empresas do setor
resolveram investir em conjunto",
relembra David Barzilay, gerente de
marketing da Red Hat Brasil, não por
acaso uma das patrocinadoras. O
estudo contabilizou os dados por
verticais, por tamanho das empresas e
por região geográfica, avaliando o uso
do software livre nos sistemas
operacionais e aplicativos em PCs,
servidores e mainframes.

Como revelou Ivair Rodrigues,
diretor de estudo de mercado do ISF,
"verificamos que o software livre está
presente de forma muito mais
significativa nas maiores empresas
pesquisadas (acima de mil
funcionários} do que nas de menor
porte". Uma premissa que não estava
longe de ser uma verdade absoluta no
mercado. "E as empresas estão mais
permeáveis à adoção de soluções de
software livre em pacotes. Afinal, a
customização demanda equipes
internas ou terceirizadas de T! com
alto grau de dedicação e capacitação
técnica", completa o analista,

Longe ainda a idéia de que o
Linux é dominante entre os sistemas
operacionais. "Sabemos que os
ambientes são extremamente
heterogêneos, rnas ternos grandes
empresas usuárias agora. Existe um
rompimento de barreiras, cultural e de
relações pré-estabelecidas, além de
um avanço nas aplicações", garante
Barzilay.

Esse vento de mudanças também
empolga a Novell. "A visão do Linux
trabalhar apenas com web nas
corporações está desaparecendo.
Assim como a idéia de que não existia
suporte para o software livre está
mudando. E mesmo em segurança, a
plataforma é tão ou mais segura que
as outras. Algumas companhias, como
a Novell, ao adquirir a Suse, por
exemplo, trouxeram uma nova visão
para o mercado", garante Sérgio
Toshio, presidente da Novell Brasil.

Estratégia aberta
O plano dos grandes distribuidores

de sistemas abertos para manter esse
círculo virtuoso é estabelecer
parcerias. Se a Novell tem um contato
estreito, algo impensável anos atrás,
com a Microsoft, a Red Hat trabalha

26 TI i N s i D E A B R I L D E 2



com Oracle e IBM - de olho nos
fornecedores de bancos de dados.
Tudo para chegar aos grandes clientes
e às aplicações de maior massa
crítica. "Os maiores bancos brasileiros
hoje são nossos clientes, assim como
os grandes provedores de acesso
também, e ambos trabalham com
grandes volumes de informação, além
de não poder parar suas atividades",
garante Barzilay.

A Novell tem endereçado
soluções para o setor financeiro como
o Suse Linux Real-time, que é voltada
para o processamento do core
business das instituições. E, fora
do Brasil, já possui muitos clientes
como o AIG, Credit Suisse,
Deutsche e HSBCr este último em
processo de migração mundial das
agências para Linux.

De acordo corn Toshio, têm
crescido as aquisições de servidores
com Linux para novos projetos. "As

Igo como 14 anos de experiência, ainda mais quando os sistemas abertos
trabalham com o coração do município em termos de arrecadação, fazem com
que a história da Emprel (Empresa Municipal de Informática), de Recife-PE,

ganhe importância. Mesmo para o segmento corporativo.
Em 1994, a Emprel convivia com vários problemas em sua infra-estrutura de TI,

entre eles: instabilidade do sistema operacional, necessidade de atualização de
software e, como em muitas companhias públicas, limitações orçamentárias, Foi
quando a equipe de T! da empresa, em busca de um sistema estável e sem a
necessidade de grandes investimentos, adotou a plataforma Linux, primeiramente
nos serviços de internet.

Quatro anos depois, a empresa optou pela distribuição da Red Hat. "A
contratação veio como uma conseqüência da evolução do projeto. O suporte era um
diferencia! e a manutenção da GPL (Licença Pública Gera!, do inglês General Public
License) nos fez investir pesadamente", afirma Siqueira, da Emprel.

A empresa passou a desenvolver sistemas para web em Java, e migrou o
banco de dados, proprietário, para o Linux, em 2002. "Utilizávamos antes
mainfrarne, com Linux nele, e depois descemos para a plataforma Intel
mantendo o sistema operacional. Optamos por tirar as máquinas Ripe, e agora
temos o mainframe, com sistemas legados em Cobol, e servidores Intel, algo
como 60 máquinas", revela.

Os sistemas críticos e que garantam a arrecadação do município, como
IPTU e ISS, migraram para o Linux e tem a garantia de um serviço
adequado a sua criticidade. "Fizemos a manutenção elétrica e quando
fomos desligar um servidor descobrimos que ele ficou 196 dias sem
boot, o que é algo muito elevado", garante.

Dentre os benefícios obtidos pela Emprel com a plataforma open
source está a redução de custos para uma empresa que administra mais
de 2 mil máquinas. Economia que se reflete também na montagem da
equipe interna, que garante todo o suporte para a plataforma. "Os
profissionais têm um perfil autodidata e é possível encontrar novos
técnicos de forma rápida no mercado", garante o diretor da Emprel.

empresas têm avaliado seus
investimentos e perguntam ou têm
como critério de "corte" se a
aplicação roda em sistemas abertos.
A consolidação e virtualizacão de
servidores acaba regulando o
ambiente dos data ceníers. Entramos
agora aonde antes não tinha espaço
para o ünux", admite.

As aplicações que usam a
plataforma migram das básicas -
impressão e web - para um universo
mais elaborado e complexo. "Nas
grandes como base para os sistemas
ERP da SAP e da Oracle. Temos
trabalhado muito forte com a empresa
de software alemã para que o sistema
rode em Linux. Já temos alguns
clientes locais, mas ainda não
podemos divulgar. É um sinal de que
a tecnologia está madura", assegura
Toshio. Uma empresa de grande
porte que usa Linux em sua totalidade
é a Casas Bahia, por exemplo.

Mas, é claro, o mundo Linux
segue fortemente associado ao
ambiente dos Governos. Até por
conta da tradição já estabelecida.
Um exemplo é a Empresa Municipal
de Informática (Emprel), de Recife
(PE), usuária da plataforma desde
1994 e que roda aplicações de
grande importância, até mesmo
economicamente falando, da cidade
(veja mais no Box: Arrecadação com
o pingüim).

Esse domínio é um bom
chamariz para o segmento
corporativo. "Acho que grandes redes
de varejo, com a necessidade de ter
muitas lojas espalhadas ganham

muito com a opção do software
livre", admite Luís Roberto

Siqueira, diretor de infra-
estrutura de TI da Emprel.
Ou como ressalta Barzilay,
"as empresas que
enxergaram os benefícios,
como a redução do TCO,

vê a plataforma com
outros olhos". Entre

os fatores de
aquisição, os
executivos apon-
tam que eles
evoluíram do
simples aspecto
do custo, para

focar
também em
segurança e

performance.

E 2 0 0 8 TI I N S I D E 27

Text Box
Fonte: TI Inside, a. 4, n. 34, p. 26-27, abr. 2008.




