
As grandes companhias tomaram a dian-
teira no uso de software livre. Sinal de que
as vantagens anunciadas pelos entusiastas
desses aplicativos, como a maior segurança e
eficiência, de fato existem e compensam. No
Brasil, soluções desse tipo estão presentes
em três de cada quatro empresas com mais

de l mil colaboradores. E em quase metade
dos casos, os aplicativos são utilizados até
em operações de missão crítica, aquelas em
que as tarefas são essenciais à empresa e, por
isso, não pode haver travamento ou falhas.
Isso mostra que cada vez mais gestores con-
fiam nesses softwares.

O levantamento foi realizado em 2007
pelo Instituto Sem Fronteiras, organização
sem fins lucrativos que realiza estudos e aná-

lises para empresas de Tecnologia da Infor-
mação (TI). 'As empresas de grande porte
estão utilizando os softwares livres não ape-
nas para reduzir custos (com licenciamento),
mas porque têm planejamento e acham que
eles são maduros o suficiente para se encai-
xar em suas estratégias", afirma o consultor
Álvaro Leal, responsável pela pesquisa.

Já as empresas com menos de 100 funcio-
nários ainda estão descobrindo as vantagens
ou mesmo a existência desses produtos: so-
mente 31% utilizam algum tipo de solução
open source, como também são conhecidos
os aplicativos com licença pública. Se um
negócio está em expansão e precisa de mais
máquinas, a ação mais comum é gastar com
licenças de uso, concedidas por máquina, ou
recorrer à pirataria.

Mesmo nas empresas que utilizam soft-
wares livres, o uso é tímido. Embora exis-
tam soluções para diversas finalidades, in-
cluindo opções livres de ERPs (veja box),
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os programas mais utilizados nas empresas
ainda são os pacotes para escritório, como o
BrOffice; navegadores para internet, como
o Firefox; e sistemas operacionais, como o
Linux, que tem índice de adoção de 53%
das empresas pesquisadas.

Com uso limitado, as empresas de menor
porte perdem a oportunidade de implantar
ou melhorar sua área de TI por um preço
acessível. "Em vez de adquirir uma máquina
e pagar pelo sistema operacional, pelo banco
de dados e pelo trabalho de um programador,
que vai desenvolver o que a empresa precisa,
se um aplicativo livre é utilizado, a empresa só
paga pelo hardware e pelo serviço", cita Mar-
celo Ôkano, professor da Faculdade de Infor-
mática e Administração Paulista (Fiap).

O uso de aplicativos de código aberto, para
muitas empresas, é a possibilidade de poder
customizá-los de acordo com suas necessida-
des operacionais, sem o processo burocrático
de pedir autorização à empresa desenvolvedo-

ra. Nesses casos, o investimento que seria gasto
em licenças de um software proprietário pode
ser usado com uma consultoria especializada
em soluções livres, caso não possua uma equi-
pe de TI capacitada para essa tarefa.

Customização

Contudo, esses aplicativos nem sempre são
a melhor opção. Como admite Douglas Conr-
rad, diretor da OpenS, consultoria especializa-
da em suporte para softwares livres, a solução
mais vantajosa depende do segmento em que a
empresa atua e quais são suas demandas. "Em
alguns casos, é mais barato customizar um apli-
cativo livre do que adquirir um proprietário.
Em outros, o custo de desenvolvimento é ele-
vado e, dependendo do nível de conhecimento
aplicado, até inviável", explica Conrrad.

Em geral, a opção livre compensa nos casos
em que não é preciso desenvolver a solução
integralmente: quando o software já atende

em parte das necessidades do cliente, sendo
imprescindíveis apenas algumas melhorias. Por
isso, segundo Conrrad, os profissionais de TI
devem fazer um planejamento para saber se as
demandas da empresa podem ou não ser supri-
das a partir de um aplicativo open source.

A carteira de soluções livres ainda é bem
menor do que as proprietárias. Mas ainda
assim as opções existentes são adequadas às
necessidades de grande parte das empresas.
Esse foi o caso da Effetiva Negócios, provedo-
ra de tecnologia e conhecimento que sentiu
a necessidade de uma solução CRM para ge-
renciar seu relacionamento com os clientes.
"Os softwares proprietários que existem são
muito caros, pois atendem a realidades bem
maiores do que a nossa. Por isso optamos pelo
Vtiger (veja box), um software simples e fácil
de usar", conta Carlos Alberto Salinas, consul-
tor da empresa para área de gestão. Satisfeitos
com os recursos oferecidos, a empresa não
precisou aprimorar o aplicativo e precisou
custear apenas a instalação do sistema, feito
por uma empresa terceirizada.

As pequenas empresas interessadas em
adquirir soluções livres devem se preocupar
ainda com a oferta de suporte para esse tipo
diferente de software. De acordo com Okano,
da Fiap, a mão-de-obra especializada ainda é
pequena e concentrada nos grandes centros.
"Mas essa realidade começa a mudar, porque
as instituições educacionais agora ensinam
sobre software livre", diz. Além disso, muitas
empresas de tecnologia percebem que podem
lucrar com a prestação de serviços de suporte,
não apenas com a comercialização de softwa-
res proprietários. É uma condição importante
para que as pequenas e microempresas se
beneficiem das vantagens das soluções livres,
assim como as grandes.
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