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Uma revolução tecnológica silenciosa está em curso atualmente diante dos nossos olhos e as 
economias emergentes e em desenvolvimento do mundo estão fornecendo o exemplo. Um 
novo "cenário tecnológico" global está substituindo os modelos tradicionais de adoção 
tecnológica e a maneira como sua infra-estrutura básica é formada.  
 
O primeiro estágio é o telefone celular. Nas atuais economias emergentes, os telefones 
celulares estão equilibrando o mercado rapidamente, pois, diferentemente dos sistemas 
tradicionais de telecomunicações, os sistemas móveis viabilizam uma conexão imediata e 
tendem a ser mais econômicos e fáceis de usar. Com isso, começa uma estimulante era de 
criação de pequenas empresas locais em muitos países emergentes. Os números que 
comprovam esse fenômeno impressionam: hoje, existem 2,7 bilhões de telefones celulares em 
uso, mais da metade da população mundial. A União Internacional de Telecomunicações 
informa que 68% das assinaturas de telefones celulares do mundo estão nos países em 
desenvolvimento.  
 
O segundo estágio é o núcleo da computação. Uma das maiores ironias da era da internet, que 
é um símbolo global de liberdade e acessibilidade, é depender, ainda, de tecnologias e padrões 
restritos controlados por um pequeno número de empresas poderosas. Nos mercados 
emergentes, esses sistemas são caros e, em muitos casos, seu desenvolvimento é limitado.  
 
Mas isso está mudando. Para as companhias privadas e para o setor público, as vantagens do 
software de fonte aberta e dos padrões abertos de TI estão ficando muito evidentes para 
serem ignoradas. A tecnologia aberta é mais econômica, estável e oferece uma flexibilidade 
muito maior para as empresas que procuram crescer e adaptar-se ao ritmo do século XXI. 
Para os empreendedores das economias emergentes, a vantagem do padrão aberto pode 
significar o sucesso ou o fracasso.  
 
Recentemente, uma conferência no Brasil realizada para debater como as tecnologias abertas 
estão ajudando a impulsionar o crescimento da economia, das pequenas empresas e da 
competitividade em toda a América do Sul, revelou que mais de 73% das companhias no Brasil 
já usam o software de fonte aberta. O motivo é simples: custos mais baixos, melhor 
desempenho e maior segurança. Esse avanço se deve ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
que deseja preencher o que ele considera uma significativa lacuna tecnológica entre o Brasil e 
as economias mais avançadas, e acredita que o software de fonte aberta é um meio 
importante para realizar isso.  
 
O Brasil não está sozinho. Na Argentina, mais de 42% das corporações já usam software de 
fonte aberta. No Chile, esse tipo de software é instalado em todo o sistema educacional e na 
comunidade empresarial. No Peru, leis recentes exigem o uso de software de fonte aberta pelo 
Estado para aumentar o acesso dos cidadãos aos dados e reduzir custos. Isso é importante 
porque o setor público é o maior comprador de produtos de TI e software em todo o mundo. 
Na África do Sul, o governo exigiu a mudança de documentos para formatos abertos nos 
computadores de todos os órgãos públicos. Mas essa tendência não está presente apenas nos 
países em desenvolvimento. Na Europa, vários governos e órgãos públicos também já 
adotaram ou estão adotando padrões abertos e soluções de software de fonte aberta.  
 
O instituto de pesquisas Gartner prevê que, em 2012, 90% das empresas do mundo utilizarão 
software de fonte aberta. De acordo com um recente estudo do IDC, aproximadamente 60% 
das companhias afirmaram que seus gastos com software de fonte aberta aumentaram em 
2007 em termos de porcentagem relativa de gastos com TI.  
 
O ponto forte da economia digital global é sua capacidade de substituir as idéias e tecnologias 
ultrapassadas por outras mais modernas e inovadoras. Vimos a eficiência da abertura em 
tecnologias de telefonia celular nos mercados emergentes. Agora, chegamos a um cenário 
semelhante em termos de tecnologia da informação. Nosso futuro, como mercado, será 
definido pela abertura tecnológica, seja com software de fonte aberta ou sistemas de TI 



baseados em padrões abertos. Este é um momento crucial e estimulante para a América Latina 
a oportunidade é significativa e apoiamos a região em sua jornada pelo software de fonte 
aberta.  
  
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 3 nov. 2008, Primeiro Caderno, p. A3. 


