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O Brasil está trabalhando para
internacionalizar uma iniciati-
va que, nacionalmente, dá cer-
to há três anos. Juntos, o Minis-
tério do Planejamento e a seção
local do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento
(Pnud) lançarão, em maio, a
primeira versão do portal do
Software Público Internacional,
projeto que replica o modelo do
portal do Software Público Bra-
sileiro, criado em 2007.

Os princípios são simples.
Primeiro, licenciam-se os pro-
gramas de computador desen-
volvidos pelos órgãos da admi-
nistração pública na forma de
softwares livres — que podem
ser usados, copiados, estudados,
modificados e redistribuídos.
Depois os tais programas são

disponibilizados numa platafor-
ma unificada para a comunidade
de usuários de softwares livres.
Daí por diante, é colher os frutos
das melhorias feitas por quem
tem o que acrescentar.

“Quando começamos a tra-
balhar com softwares livres,
havia a crítica de que o governo
desenvolvia e usava, mas não
compartilhava programas que
possuía”, lembra o secretário de
Logística e Tecnologia da Infor-
mação do Ministério do Plane-
jamento, Rogério Santanna.
Hoje, estão disponíveis no por-
tal do Software Público Nacio-
nal 36 softwares, de várias ori-
gens — foram desenvolvidos por
prefeituras, ministérios, em-
presas do governo e, acredite,
companhias privadas. São solu-
ções das mais diversas. Da Da-
taprev, empresa da Previdência
Social, saiu um software que

produz inventários sobre os
computadores de uma rede. Da
prefeitura de Itajaí, em Santa
Catarina, um programa de ges-
tão escolar. Do Exército, um
software que controla o proto-
colo de documentos.

Expansão internacional
Agora, o desafio é expandir o
conceito do software público
para a América Latina e o Cari-
be. Seis países já formalizaram a
adesão ao projeto do Software
Público Internacional — Chile,
Costa Rica, Cuba, Paraguai,
Peru e Venezuela. “O portal
onde serão disponibilizados os
softwares é só a ponta do ice-
berg”, avalia o consultor do
Pnud para o projeto, Fausto dos
Anjos Alvim. Nos bastidores, os
governos dos países estudam
desde os modelos mais adequa-
dos de licença dos softwares até

como gerenciar a qualidade dos
programas livres. A ideia é que
além do portal unificado —
onde estarão disponíveis ver-
sões, em três idiomas (portu-
guês, espanhol e inglês), dos
softwares compartilhados in-
ternacionalmente — cada país
desenvolva um site próprio.

Para a comunidade, o benefí-
cio mais palpável do software li-
vre está no bolso. Santanna es-
tima que usando programas li-
berados, a implementação de
sistemas fique até 30% mais ba-
rata, pois se eliminam custos de
licenciamento existentes nos
softwares proprietários.

Os programas que estrearão
a comunidade internacional de
software público são três bra-
sileiros: o Configurador Auto-
mático e Coletor de Informa-
ções Computacionais (Cacic),
o i-Educar e o InVesalius. ■
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Software livre avança para a AL

Soluções disponíveis
no portal do Software
Público Brasileiro —
desenvolvidas
por prefeituras,
ministérios e outros
órgãos públicos —
servem aos mais
variados objetivos
de gestão. Há desde
programas para
monitoramento
de computadores
em rede até
os que ajudam na
administração escolar

Ministério do Planejamento e Pnud estão à frente do Software Público Internacional, projeto que replica modelo
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nacional de compartilhamento de programas da administração pública

Aspectos legais
do código aberto
Da balança comercial dos EUA, 80% é representada por
propriedade intelectual e direito autoral de filmes, bio-
tecnologia, telecomunicações, informática, tecnologia
embarcada, entre outros. No Brasil, isso não chega a
6%. A propriedade intelectual envolve tanto direitos
autorais (regime jurídico aplicado a sofware no Brasil)
como propriedade industrial (marcas e patentes de in-
venção ou de modelo de utilidade). Em uma sociedade
do conhecimento, estes ativos intangíveis passam a ser
essenciais para o crescimento socioeconômico e podem
causar dependência entre países.

Internacionalmente, a proteção aos programas de
computador segue o estabelecido na Convenção de
Berna e nas disposições do Trip (Agreement on Trade-
Related Intellectual Property) firmado no âmbito da
Organização Mundial do Comércio (OMC). Os pionei-
ros nesta matéria foram Inglaterra, EUA, Filipinas, Ja-
pão, Hungria, Índia, Austrália. Entre os anos 1970 e
1980, muitos países questionaram como fazer a prote-
ção de software. No Brasil, a matéria foi tratada pela
primeira vez na Lei 7.232/84, que regulou a Política
Nacional de Informática. A Lei 9.610/98, finalmente,
dispôs que programas de computador são obras inte-
lectuais regidas pelo direito autoral.

Como fica, então, o
uso de software livre?
Trata-se de qualquer
programa de computa-
dor que possa ser usa-
do, copiado, estudado,
modificado e redistri-
buído, com algumas
restrições. A existência
de tais restrições é
central ao conceito,
que se opõe ao de
software proprietário,
mas não ao de software
comercial. Não é por

ser livre que um software necessariamente será gratuito.
A maneira usual de distribuição de software livre é

anexar a ele uma licença específica e tornar o código
fonte do programa disponível. Entre as licenças mais
comuns estão a BSD, a Apache e a GPL — sendo esta a
licença com maior utilização pelos projetos de software
livre, em grande parte devido à sua adoção para o Li-
nux. Da mesma forma, é coberto por esta licença o
software utilizado para administrar o conteúdo da
Wikipédia. A GPL baseia-se em quatro liberdades: exe-
cutar o programa para qualquer propósito, estudar
como o programa funciona e adaptá-lo para determi-
nadas necessidades, redistribuir cópias e aperfeiçoar o
programa, além de liberar os aperfeiçoamentos. A li-
cença não permite, por outro lado, que o código seja
apoderado ou que sejam impostos sobre ele restrições
que impeçam a distribuição. Já licenças como a BSD
permitem o uso comercial. Alguns exemplos são seu
uso em produtos da Microsoft e em muitos componen-
tes do FreeBSD e em sistemas da Apple Computer.

Tem se buscado o uso de software livre pelo fato de
contar com liberdades essenciais para a melhoria, sem
necessidade de aguardar que os fabricantes lançem no-
vas versões. Dependendo da necessidade, o uso de
software livre pode ser estratégico no longo prazo, es-
pecialmente em assuntos de Estado e das Forças Arma-
das. Mas não é porque o software é livre que não há ris-
co. Além da análise da licença para utilizar um software
livre, é necessário fazer uma análise de um risco recor-
rente: a ausência total de garantias de qualquer nature-
za. Podem existir problemas graves no programa, além
de violações aos direitos de terceiros. ■
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O uso de software
livre pode ser
estratégico no
longo prazo,
especialmente em
assuntos de Estado e
das Forças Armadas

OS MAIS USADOS

Cacic, configurador
e coletor de dados

Desenvolvido pela Empresa de Tecnologia e Informações da
Previdência Social (Dataprev), o Configurador Automático e Coletor
de Informações Computacionais (Cacic) traça diagnósticos de parques
de computadores, com dados como número de equipamentos, sua
distribuição física, softwares instalados e configurações de hardware.

Ginga, o software
livre da TV Digital

Resultado de pesquisas lideradas pela Pontifícia Universidade
Católica do Rio (PUC-Rio) e Universidade Federal da Paraíba (UFPB),
o Ginga permite o desenvolvimento de aplicações interativas para
a TV Digital. Reúne um conjunto de tecnologias e inovações brasileiras,
que tornam suas especificações mais adequadas à realidade do país.

Igo Estrela

Santanna, do Ministério do
Planejamento: software livre

reduz custo de implementação
de sistemas em até 30%

Primeiro software disponibilizado
no Portal do Software Público
Brasileiro, o Cacic — ou o
Configurador Automático
e Coletor de Informações
Computacionais — evoluiu tanto
nas mãos da comunidade que
a versão original seria
considerada obsoleta perto da
que hoje circula. “É um programa
que atende a uma carência, que
é fazer inventário das máquinas
de uma rede”, explica o gerente
da Unidade de Desenvolvimento
de Software da Dataprev,
Érico Ferreira. O tempo todo,
o software criado pela Empresa
de Tecnologia e Informações da
Previdência Social monitora tudo
o que se faz nos computadores.
Ao menor sinal de que um
componente foi retirado de uma

máquina ou de que um aplicativo
pirata foi instalado, por exemplo,
o programa dá alarme. Função
fundamental para uma rede como
a da Previdência Social, que soma
mais de 60 mil computadores
interligados em todo o país.
“O uso do software livre
é estratégico para a empresa
por questões que vão do custo
do licenciamento ao domínio
intelectual da solução”,
diz Ferreira, lembrando que
a Dataprev não apenas faz
como também usa softwares
da comunidade. “Agregamos
funcionalidades e devolvemos
à comunidade. Isso é soma
de inteligências.”
No Portal do Software Público
Brasileiro, a comunidade
do Cacic soma quase 24 mil

membros, de longe a mais
numerosa. Foi dos usuários dela
que saiu a versão em espanhol
do Cacic — a tradução foi feita
por um grupo de venezuelanos,
lembra Ferreira. A versão
traduzida está disponível no portal
de software público do Paraguai,
primeiro país a se juntar, em 2009,
à iniciativa de internacionalizar
o projeto brasileiro.
No forno, está a versão 2.6
do Cacic que, além de monitorar
as máquinas da rede, permitirá
a realização do suporte remoto
das máquinas — sem a presença
física de um técnico. “É um custo
a menos de deslocamento”,
diz o gerente. E quem contribui
com a evolução dos softwares
se basta com o reconhecimento
da comunidade. M.S.

Soma de inteligências faz do Cacic o mais popular

SGD, Sistema de
Gestão de Demandas

O SGD controla o fluxo de demandas internas por meio de
processos definidos com base nas melhores práticas de atendimento,
permitindo ainda priorizar e qualificar os pedidos, visualizar
problemas e acompanhar a satisfação do solicitante. Pela flexibilidade,
pode ser utilizada por qualquer área, órgão público ou empresa.

Cocar, para
administrar redes

Também desenvolvido pela Previdência Social, o Controlador
Centralizado do Ambiente de Rede (Cocar) é um software de
administração de redes de computadores que permite monitorar o
tráfego entre as máquinas. Fornece alarmes informativos em caso de
queda de performance a partir do armazenamento dos dados coletados.

Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 18-19.
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