
AO REDOR do mundo, empresas e gover-
nos estão migrando para o software livre. É
urna adoção em larga escala - em especial
do sistema operacional Linux, o mais co-
nhecido software livre - que canaliza deze-
nas de bilhões de dólares para dentro desse
universo. O software livre virou um grande
negócio, com oportunidades e riscos para
fornecedores e consumidores de tecnolo-
gia. Como tirar vantagem dessa nova reali-
dade? Ao que tudo indica, já que a onda é
irreversível, a melhor coisa a fazer é en-
cará-la de frente. Para isso, é preciso saber:

• Como as empresas estão utilizando o
software livre em seus negócios.
• Quem são as grandes empresas que ban-

cam a expansão do software livre.
• Por que os governos, em particular o

brasileiro, adotaram os programas de
código aberto.

• Como funciona o modelo de negócios
que o software livre estabelece.

• Como o software livre se encaixa num
mercado em que, cada vez mais, tecno-
logia é um serviço comoditizado.

No modelo convencional de software,
um fabricante ganha dinheiro com a venda
do que produz, reinveste em mais desen-
volvimento tecnológico e remunera o in-
vestidor. O inovador é premiado e a pro-
priedade intelectual, o código-fonte, é
protegida. No software livre, tudo muda. "É
um novo modelo de negócios", diz Cézar
Taurion, gerente de novas tecnologias da
IBM brasileira. O dono da inovação abre
mão de seus direitos de propriedade. Foi o
que fez o finlandês Linus Torvalds, o criador
do Linux. O desenvolvimento e a inovação
do software livre envolvem um grupo que
controla o núcleo do software - ou kernel.



E este pequeno grupo depende de uma co-
munidade de programadores interessados
em aprimorar o sistema sem serem remu-
nerados. No caso do Linux, quem lidera
esse grupo de controle, em todo o mundo,
é o paranaense Marcelo Tosatti, de 21 anos.

Se não é pela venda de licenças, como
se ganha dinheiro com o software livre? A
idéia é trocar a venda de produtos pela
prestação de serviços, como instalação, de-
senvolvimento de aplicativos, suporte téc-
nico, manutenção, integração de sistemas e
treinamento de funcionários. Para os de-
fensores do modelo, se o produto não for
cobrado na entrada, o consumo de serviços
aumentará. De certa forma, ocorreu algo
similar na telefonia. A oferta de linhas au-
mentou, o preço caiu e hoje as operadoras
tentam cada. vez mais aumentar a receita
com serviços — o que só é possível porque
a base de clientes é grande. Há também o
negócio da distribuição de versões, típico
do Linux. São empresas que produzem pa-
cotes atualizados que contém o Linux e ou-
tros programas. A americana Red Hat vende
essas versões, principalmente para empre-
sas. A brasileira Conectiva dá de graça e co-
bra pelos serviços que derivam do forneci-
mento do pacote. O código aberto
representa ainda uma enorme oportuni-
dade para fabricantes dos mais variados
equipamentos que usam algum tipo de
software embarcado. Esses produtos podem
usar software livre, o que gera economia
nos custos de fabricação.

Há regras para usar o software livre. A
mais comum é a GPL (General Public li-
cense, em inglês), que autoriza o uso gra-
tuito e a redistribuição do produto com a

Linus Torvalds: o pai, mas não o dono do Linux

única condição de que o código-fonte per-
maneça aberto. A GPL usa as chamadas res-
trições "copyleft", um termo cunhado para
ser o contrário do copyright. Pelo copyleft,
empresas ou pessoas devem abrir o código
para que ele possa ser examinado, modifi-
cado e redistribuído também de forma
aberta. Criada por Richard Stallman, um
cientista do Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT), a GPL diz que um software
registrado sob seu regime não pode mais
ser fechado. É um mecanismo de proteção
intelectual: uma vez livre, sempre livre.

A partir da eliminação da cobrança da
propriedade intelectual, surgem questões
sobre a sustentabilidade do modelo. Todas,
de uma forma ou de outra versam sobre

um velho chavão: não existe almoço de
graça. "Sem remuneração pela criação, qual
é o estímulo para seguir adiante no desen-
volvimento?", questiona a consultora
Vanda Scartezini, ex-secretária de Política
da Informação do Ministério da Ciência e
Tecnologia durante a gestão FHC. "Na prá-
tica, o modelo não sustenta uma empresa",
afirma Pier Cario Sola, presidente do Porto
Digital, organização que reúne 70 empre-
sas de tecnologia de Pernambuco.

Coexistência de modelos

Em uma questão que envolve negócios bi-
lionários e ideologias com muita intensi-
dade, o caminho da ponderação talvez seja
o mais indicado. O mais provável é que o
software livre seja aplicável em alguns ne-
gócios e a outros não. "Há diversos mode-
los de negócios de software e eles devem
coexistir", diz Taurion, da IBM. "O soft-
ware proprietário continuará existindo."
Uma pequena regra pode indicar se um
software livre pode "pegar". Deve-se anali-
sar a capacidade de engenharia reversa de
um software e o interesse de desenvolvi-
mento compartilhado que ele desperta. Ex-
plica-se: muitas vezes os softwares livres
nascem a partir de um modelo proprietário
que é destrinchado por seus desenvolve-
dores. O Linux descende do Unix, o nave-
gador Mozilla é um irmão do Netscape, o
OpenOffice se espelha no Microsoft Office.
Quando não há modelos a copiar, a chance
de se partir do zero e chegar a um produto
inovador se reduz drasticamente. O soft-
ware livre também depende da agregação
de uma comunidade de programadores a
sua volta. Há casos, como o do Linux, em
que, por inúmeras razões, as pessoas que-
rem participar do desenvolvimento. Mas
nem sempre é assim. Há programas, so-
bretudo aplicações corporativas, que não
despertam interesse geral.

Em alguns segmentos, o software pro-
prietário vai continuar existindo porque os
clientes assim o desejam. São os progra-
mas desenvolvidos com exclusividade para
empresas, que por questões estratégicas do
negócio não podem ser divulgados. Exis-
tem ainda os casos em que pouco importa
se o código é aberto ou fechado. Nos apli-
cativos de gestão empresarial, a carga de
serviços de customização ao negócio do
cliente e de manutenção representa uma



parcela tão significativa do custo final que o
preço de vender a licença pode se tornar
praticamente irrelevante.

As atividades de desenvolvimento
compartilhado e de engenharia reversa ex-
põem o software livre a um outro pro-
blema: o risco de plágio. Os mantenedores
do núcleo do software não têm como con-
trolai o que o exército de colaboradores
voluntários faz. Se alguém resolve lá na pe-
riferia copiar um código protegido, o pro-
duto pode se contaminar. Um caso desses
envolve o Linux e a IBM. A SCO, a empresa
que detém os direitos sobre o Unix, acusa
a IBM - a maior fomentadora do Linux
(veja ao lado) — de copiar parte do código
do Unix no Linux. Defensores do Linux
alegam que a SCO havia tornado o código
disponível e só o fechou quando viu que
poderia ganhar dinheiro com isso. O que,
aliás, levanta ainda outro risco: idéias são
protegidas por lei mesmo depois de um
tempo. Uma pessoa pode criar um soft-
ware, abrir o código e, depois que ele esti-
ver disseminado, mudar de opinião e dizer
que aquilo era só dela, apesar da proteção
da GPL, segundo alguns advogados.

Tendência inevitável
A proposta por trás do modelo do software
livre — ganhar dinheiro com serviços - de
certa forma está afinada com o que dizem
dez entre dez especialistas em tecnologia:
software cada vez mais será serviço. "É ine-
vitável que isso aconteça", diz Souvenir
Zalla, CEO da consultoria Edge Group. "A
tecnologia fica mais complexa a cada dia,
tornando impossível para qualquer um
acompanhar as evoluções", afirma. Na prá-
tica, essa tendência já está acontecendo, de
maneira mais limitada, nos serviços de out-
sourcing — no qual empresas terceirizam
seus departamentos de TI. Como em qual-
quer terceirização, a idéia é deixar nas
mãos de especialistas aquilo que não é a
atividade principal do negócio. No caso da
área de TI, é preciso ainda levar em conta
que se trata de uma área em que o investi-
mento é alto e permanente.

A consolidação dessa tendência passa
pelas próximas etapas de evolução da in-
ternet e de sua convergência com outras
redes de comunicação. "No futuro, tudo
estará conectado em rede", diz Silvio
Meira, presidente do Centro de Estudos

Avançados do Recife (César). "Servido-
res, celulares, carros, alimentos, eletrodo-
mésticos, enfim, tudo", extrapola Meira
para explicar que, quando se puder aces-
sar a rede de qualquer lugar e a qualquer
momento, a posse do conteúdo será rne-
nos importante. Ele dá como exemplo o
costume de se baixar música da internet.
Se a música estivesse sempre disponível
na rede, ninguém armazenaria as faixas
favoritas em seu computador. Bastaria se
conectar. "A virtualização da tecnologia
não pára", concorda Taurion, da IBM.

É nesse ponto que entra o software
como serviço. Ou, como diz a própria
IBM, sob demanda. Os programas não es-
tarão mais instalados em uma máquina,
mas na rede e serão acessados remota-
mente quando se precisar fazer uso deles.
O que conta é o conteúdo, e não o soft-
ware usado para entregar o conteúdo ao
consumidor. "Na próxima era do software
quase não haverá software à vista do usuá-
rio", prevê Meira. Quando isso acontecer,
diz ele, pouco importará se o software é

Todas vestem a camisa do pingüim

NENHUMA empresa no mundo abraçou
o sistema que tem o pingüim Tux como
mascote com entusiasmo comparável ao
da IBM. Em 2001, a gigante americana in-
vestiu US$ 1 bilhão para montar uma uni-
dade de negócios voltado para o Linux.
Doze mil funcionários da empresa traba-
lham direta ou indiretamente com o sis-
tema. Mais de 3 mil servidores e 35 mil
estações de trabalho da Big Blue rodam o
Linux. As vendas globais de produtos rela-
cionados ao Linux passaram de US$ 2 bi-
lhões em 2003. A IBM é acionista da Red
Hat e da SUSE, as duas principais empre-
sas de distribuição do Linux. E também é
fundadora do OSDL, uma entidade finan-
ciada por grandes empresas que foi criada
para fomentar melhorias no Linux - e
onde hoje trabalha o finlandês Linus Tor-
valds, o inventor do sistema.

Todo esse afinco tem uma explicação:
como seus clientes, a IBM quer escapar da
dependência do Windows. A primeira coisa
que a IBM viu no Linux foi a oportunidade
de trabalhar com um sistema operacional
que roda em qualquer hardware - PCs, ser-
vidores e mainframes —, ao contrário do

livre ou proprietário.



Windows, que roda apenas em máqui-
nas com chips do tipo x86. Isso possibi-
lita à IBM ganhar escala com os aplicati-
vos que fabrica e também permite
oferecer soluções mais simples sobre um
único sistema operacional. Com o Linux,
a IBM também evita oferecer aos seus
clientes aplicativos que a Microsoft ven-
dia casados com o Windows. Mas, acima
de tudo, o Linux se encaixa perfeitamente
no modelo de negócios da IBM, que é
ser uma empresa de serviços. Usando o
Linux, a IBM pode vender todo o seu car-
dápio de serviços de consultoria, suporte
e integração de hardware e software. "O
Linux faz parte da estratégia on demand
da empresa", afirma Auta Souza, gerente
de Linux da IBM no Brasil.

Oficialmente, a IBM mantém as par-
cerias comerciais com a Microsoft -
como não poderia deixar de ser, afinal
ela possui uma enorme base de clientes
com máquinas rodando o Windows. "As
estratégias são complementares", diz di-
plomaticamente Cézar Taurion, gerente
de novas tecnologias da IBM.

Estratégias de defesa
A Microsoft sente a pressão da concorrên-
cia, embora suas receitas continuem a su-
bir. Em seu último relatório anual, a em-
presa destaca "o desafio ao seu modelo de
negócios" que o software livre representa.
"Conforme o modelo de código aberto
for mais aceito pelo mercado, as vendas
dos nossos produtos podem cair", assi-
nou o CEO da empresa, Steve Ballmer.
"Poderemos ter de reduzir o preço que
cobramos pelos nossos produtos e as re-
ceitas podem diminuir", concluiu. No
mesmo documento, a empresa reafirma a
crença no modelo de licenciamento de
produtos. "Não há por que não acreditar
em nosso modelo de negócios", afirma
Lorenzo Madrid, diretor para o setor pú-
blico da unidade brasileira da Microsoft. A
saída para a empresa, ao que tudo indica,
está na expansão para novos mercados.
"Nós temos de atuar em mais fronts do
que nunca", declarou ao jornal Financial
Times, John Connors, chief financial offi-
cer da empresa.O lançamento no Brasil
do Windows Mobile, para celulares, em
parceria com a Motorola e a TIM, é um si-
nal recente dessa preocupação.

Steve Ballmer, CEO da Microsoft: "desafio ao nosso modelo de negócios"

Da mesma forma que a IBM, a HP tem
contribuído com o desenvolvimento de di-
versos softwares livres, como o Gnome, um
SL de interface gráfica, e o Apache, um soft-
ware servidor de rede. É também funda-
dora do OSDL. e tem um acordo com a
Red Hat para o mercado corporativo.
Mesmo com tudo isso, assume uma pos-
tura mais amistosa em relação à Microsoft.
"Nossos concorrentes são IBM, Sun e Dell",
diz Bdale Garbee, chief technology offícer
para Linux da HP. "Em nosso negócio, os
três sistemas operacionais (Windows, Li-
nux e Unix) têm espaço", conclui Garbee,
ele mesmo uma personalidade do mundo

do software livre. A estratégia mais discreta
parece dar resultados para a empresa. No
ano passado, as vendas de produtos HP re-
lacionados ao Linux foram de US$ 2,5 bi-
lhões - ou seja, 25% a mais que a IBM. "As
vendas de Linux estão crescendo radical-
mente", diz Garbee.

A Oracle tem utilizado o Linux em
seus produtos para grid computing, nos
quais computadores em rede fazem o pro-
cessamento de informações de forma com-
partilhada. A Sun Microsystems tem utili-
zado o Linux em estratégias agressivas.
Primeiro, lançou o Star Office, um pacote
de aplicativos de escritórios similar e con-
corrente do Microsoft Office. Depois, am-
pliou o fogo com um sistema operacional
baseado no Linux, chamado Sun Java Des-
ktop System. "Hoje somos uma alternativa
real ao Windows", diz Paulo Carneiro, ge-
rente da área de governo da Sun. O pró-
ximo passo é o projeto "Looking Glass":
um sistema operacional com mais recursos
gráficos que o Windows. "A idéia básica é
comoditizar o produto da Microsoft", diz o
consultor Daniel Domeneghetti, da E-Con-
sulting. Voltada para o mercado corpora-
tivo, a Sun tem usado uma nova forma de
licenciamento de tecnologia: pelo pacote
do sistema operacional, mais o suporte, co-
bra US$ 50 por empregado ao ano.



Liberdade de escolha

O governo deve pensar em fortalecer o setor de software como um todo. E sem desperdiçar o investimento já feito

SOFTWARE é um dos temas
de destaque no Brasil atual-
mente. Faz parte, inclusive,
dos quatro pontos focais do
plano do Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior. Porém,
não se pode esquecer que
software não é uma novi-
dade no mercado brasileiro

e que o País já tem muitas conquistas nessa área.
O segmento que desenvolve programas de computador tem

hoje 320 mil empregados, segundo a Fundação Instituto de Pes-
quisa Econômica da USP (Fipe). A maioria desses postos de tra-
balho está em 50 mil pequenas e médias companhias nacionais,
que, de acordo com a Fipe, recolhem todo ano R$ 1 bilhão em
impostos. Vale destacar ainda que a maioria dessas companhias
desenvolve software pelo modelo comercial, baseado na venda de
licenças de uso da propriedade intelectual.

Um estudo, feito em conjunto pelo
Massachusetts Insti tute of Tecnology
(MIT) e pela Sociedade para Promoção da
Excelência do Software Brasileiro (Softex),
revelou que, em 2002, o Brasil já figurava
em sexto lugar como o maior produtor de
programas de computador do mundo.

Obviamente, há muito a ser feito nesse
setor, como, por exemplo, estudos de im-
pacto que mostrem o melhor caminho para
fortalecer o segmento. É necessário ajudar
as empresas de software a se organizarem
de modo a gerar novos empregos, produ-
zir inovação e contribuir para o desenvol-
vimento do País como um todo.

A Microsoft tem estimulado o setor de
software no Brasil ao longo de seus 14
anos de comprometimento com a econo-
mia local. Nesse período, a companhia de-
senvolveu uma cadeia de produção — que
convencionou chamar de ecossistema di-
gital brasileiro —, com 45 mil pessoas em
10 mil empresas que de alguma maneira
trabalham com sua plataforma. Ou seja,
atuam no desenvolvimento de softwares,

soluções, na implementação de sistemas, treinamentos, cer-
tificações, e assim por diante. As empresas desenvolvedoras
de software para a plataforma Microsoft são remuneradas
pela comercialização de licenças de uso de seus programas,
Esse modelo produtivo permite que sejam gerados recursos
para investimentos futuros, como pesquisa e desenvolvi-
mento. A Microsoft, por exemplo, injeta todo ano US$ 6,9 bi-
lhões, em todo o mundo, em atividades de pesquisa e desen-
volvimento de software. O objetivo é garantir produtos de
qualidade que satisfaçam seus clientes.

Licenciamento X serviços
Acreditamos que o direito à propriedade intelectual é funda-
mental para o segmento de software, porque permite às empre-
sas cobrar pelas licenças de uso de seus produtos e até realizar
negócios no exterior. No caso do software livre, isso não é pos-
sível, já que é um modelo baseado na prestação de serviços, e
não no desenvolvimento de produtos para licenciamento.

A opção pelo desenvolvimento comer-
cial não significa, no entanto, que não se
possa compartilhar o código-fonte dos pro-
dutos para auditoria, aprimoramentos ou no-
vas implementações. A Microsoft tem como
política apresentar o código-fonte de seus
produtos, como o Windows, tanto para go-
vernos como para parceiros, desenvolvedo-
res, instituições acadêmicas e outros interes-
sados. O respeito à propriedade intelectual é
fundamental para a sociedade, porque ga-
rante a geração de empregos e valoriza a
mão-de-obra especializada. Por isso, quando
se fala em obrigatoriedade de um modelo
de negócios, devemos lembrar que a liber-
dade de escolha é o que realmente traz bene-
fícios para a sociedade, porque motiva a con-
corrência e estimula o surgimento de
melhores produtos e preços competitivos.

Em suma, muito importante, além de
estimular esse ou aquele modelo de comer-
cialização de software, é que o governo for-
taleça o setor como um todo. Não se esque-
cendo, claro, do caminho histórico que foi
percorrido até hoje e das empresas de su-
cesso brasileiras já existentes.



DURANTE UMA convenção em São Paulo
sobre governo eletrônico, plenário cheio,
toma a palavra Sérgio Amadeu da Silveira,
presidente do Instituto Nacional de Tecno-
logia da Informação (ITI), órgão da Casa
Civil. "O software livre é o único caminho
para a inclusão digital", afirma. A platéia
aplaude. "Ele é amado", diz um dos entu-
siastas do software livre. "Ele é amador",
dizem empresários brasileiros do ramo.
Responsável pela implantação de telecen-
tros que usam software livre na periferia de
São Paulo, Amadeu preside o órgão que
define a política tecnológica do governo
Lula. Uma de suas metas, como ele mesmo
diz, é "libertar 300 mil estações de traba-
lho" — uma referência ao número de PCs
da máquina federal que vão migrar do

Amadeu: "Libertaremos 300 mil desktops"

Windows para o Linux. Seus discursos in-
flamados a favor do software livre já lhe
renderam inclusive um pedido de explica-
ções na Justiça, por parte da Microsoft, por
causa de uma declaração à revista Carta Ca-
pital. O episódio já foi encerrado por am-
bas as partes. "Continuamos sendo parcei-
ros do governo", diz Lorenzo Madrid,
diretor de setor público da Microsoft.

A meta de transformar o governo fe-
deral em um dos maiores parques de tec-
nologia livre do mundo está só come-
çando. Até agora, cerca de S mil estações
de trabalho já foram "libertadas". O ITI e
o Serpro usam software livre. Seis minis-
térios também. Ao todo, 58 órgãos da ad-
ministração federal devem migrar para o
programa. "A mudança será feita aos pou-
cos, conforme a hora de renovar a licença
chegar", diz Amadeu. "Também não va-
mos jogar fora o investimento feito (em
softwares proprietários)."

Mudança de paradigma
Há quem concorde com a decisão do go-
verno de privilegiar o software livre. "Tem
que migrar mesmo", diz Souvenir Zalla,
CEO da consultoria Edge Group. "A econo-
mia com o pagamento de licenças é garan-
tida." Reforça a defesa do software livre o
fato de que se trata de um fenômeno que
se repete em governos do mundo inteiro.
Na visão de Amadeu, o software livre
rompe com o "monopólio mundial de
software" no desktop da Microsoft e de-
volve ao governo o poder de escolha. "Es-
tamos assistindo a uma mudança de para-
digma", afirma o presidente do ITI. Há
também o aspecto social: o software livre
possibilita a criação de comunidades de de-
senvolvedores brasileiros e a multiplicação
do acesso popular ao mundo digital. "O
software livre permite que comunidades
carentes utilizem tecnologias da informa-
ção", declarou o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, em recente visita à África.

A decisão, porém, não é unânime. A
começar pelo fato de que - como acon-
tece nas empresas - não há uma regra
que assegure ser o software livre sempre
mais em conta. "Quanto custará o desen-
volvimento e o suporte?", pergunta a
pesquisadora Florência Ferrer, especialista
em governo eletrônico. "Ainda não en-
contrei quem esclareça isso."

Para responder a questionamentos
desse tipo, o ITI fez uma pesquisa em
prefeituras que adotaram programas
abertos. O trabalho aponta que o soft-
ware livre contribui para a informatiza-
ção em cidades pequenas e estimula de-
senvolvedores locais na produção de
aplicativos simples - mas não explica se
esses desenvolvedores cobram mais ba-
rato. O governo também lançou um guia
com regras para a migração para o soft-
ware livre em órgãos públicos. Espera
com isso ter uma ferramenta melhor
para decidir quando trocar os sistemas

proprietários, que, segundo Amadeu,
consomem R$ 250 milhões dos cofres
públicos todos os anos no Brasil.

Empresas nacionais e multinacionais
de software proprietário acusam o go-
verno de não ser democrático ao estimu-
lar o software livre. "O governo deve es-
colher o software através de critérios
técnicos, e não ideológicos", diz Gilberto
Galan, representante no Brasil da inicia-
tiva pela livre escolha de software (ISC) —
uma entidade internacional ligada à Mi-
crosoft. O governo brasileiro entende
que está estimulando a concorrência ao
exigir nas licitações que o software seja
livre. "Qualquer um pode participar das
licitações, basta seguir as regras", diz
Amadeu, se referindo ao modelo copy-
left: código aberto para ser estudado,
modificado e repassado.

Telecentro: um modelo de inclusão



Tijolos digitais colados

É preciso encontrar maneiras para que os dois modelos de negócios de software-livre e proprietário-coexistam

A ADOÇÃO em massa de
padrões abertos de desen-
volvimento de softwares,
corno o Linux, é inexorável.
Tentar evitar isso é o
mesmo que tentar evitar
que a água desça a monta-
nha. Fecha-se aqui, barra-se
ali, ela sempre encontra um
jeito de escorrer.

Os softwares estão na base da construção das empresas mo-
dernas. São o que chamamos de tijolos digitais. A natureza é ta-
xativa em dois caminhos, aparentemente inconciliáveis. De um
lado, ela garante sobrevivência apenas para as empresas que in-
teragem com o meio, aprendem e evoluem — comportamento tí-
pico de quem adota sistemas abertos. Por outro lado, só têm va-
lor empresas que souberem gerar conhecimento útil,
diferenciado e exclusivo (por algum tempo) — comportamento
de quem produz sistemas proprietários. Se isso vale para as em-
presas, vale para sua base de construção, os softwares.

Como fazer, então, se abertura ao mercado e troca de conhe-
cimento de valor são ambos base para a construção dos mode-
los de sobrevivência e sucesso das empresas? Como se compor-
tará o mercado de softwares nesse contexto? Antes de tudo,
gostaria de dizer que não sou pró-isso ou pró-aquilo. Sou ana-
lista e, como tal, devo me ater a fatos, tendências e lógicas.

Assim sendo, afirmo categoricamente que o software
livre vai progredir e se tornar padrão vencedor
tanto nos servidores e aplicações corporativas
como no desktop e usos domésticos. Também
afirmo categoricamente que não se pode con-
ceber uma economia que não premie aquele
que cria padrões, inova e modela comporta-
mentos, gerando consumo.

Ou seja, cumpre redefinir urgentemente os
modelos de propriedade intelectual e industrial
para que eles sejam capazes de, ao mesmo
tempo, disseminar usos e conhecimentos das
tecnologias da informação (dos softwares, por
exemplo) e garantir ao empreendedor, ao ino-
vador, que este será premiado com seu tento.

Por que o padrão aberto é inexorável? Va-
mos apelar às leis naturais. Ao mesmo tempo
em que tentar conter o fluxo de informação e

a troca de conhecimento - propiciados pela internet e pela
formação das redes de colaboração (como a do Linux) - é
contra a natureza humana, também é antinatural tentar mo-
delar uma sociedade que não premie a diferenciação, o em-
preendedor que inova, sob o risco de se barrar o avanço so-
cial. Assim, coexistência, sob novos paradigmas, é o nome do
jogo. Precisamos encontrar modelos para o E, e não para o
OU. A tecnologia, como conhecimento, cada vez mais será de
domínio público, interoperável, independendo de quem a
tenha concebido.

Portanto, padrões abertos estão mais aptos a sobreviver
no mundo corporativo. Por serem abertos, permitem maior
interação com seus fundamentos (mais pessoas mexendo e
conhecendo). Isso incrementa o trabalho cooperativo e cola-
borativo (como o Linux tem sido desenvolvido). Essa maior
interação aumenta sobremaneira as chances de "mutações"
(novos softwares, sistemas, aplicativos, serviços) acontece-
rem em padrão Linux. E isso significa mais opções e riqueza
em feedback positivo, ajudando a perpetuar o Linux.

Mas padrões abertos não vão sobreviver se não satisfize-
rem a segunda regrinha colocada neste texto: dar dinheiro a
quem cria a partir deles. Ou seja, àqueles que "fecharem" os
padrões abertos para vender. É disso que falo aqui. Desenvol-
ver softwares não é atividade sem fins lucrativos, ainda mais
se considerarmos que os softwares substituirão, cada vez
mais, os processos corporativos. Ou seja, há um enorme mer-

cado a ser explorado.



Unidade das Lojas Marabraz: software melhor que o livre, ninguém faz

É RARO encontrar hoje um executivo de
tecnologia que não tenha pensado em ado-
tar o software livre. Há tentações de todo o
tipo. Não há licença de uso, os produtos
mais comuns esbanjam estabilidade e as
aplicações são menos vulneráveis a ameaças
virtuais, como vírus e vermes. "O número
mágico mais comentado é de 30% na re-
dução de custo", comenta Rodrigo Stulzer,
diretor de produtos e soluções da Conec-
tiva, a principal distribuidora de Linux do
País, que serve de termômetro da demanda
das empresas pelo software livre. Apesar
da queda de 30% na receita em 2003, a
empresa avisa que a retomada já começou.
Clientes tradicionais, como as Casas Bahia,
aumentaram as despesas na área e duas
grandes empresas de telecomunicações fe-
charam contrato recentemente. Elas en-
tram para o extenso time dos fãs do soft-
ware livre, que inclui nomes como
Carrefour, Banrisul e Petrobras.

Nesse clube, há dois tipos de história.
Aqueles que foram atraídos principal-
mente pela redução de custos, como Varig
e Vésper. E casos como o da Marabraz.
"Quando começamos, a meta não era
baixar custo", recorda Ronaldo Passanha,
gerente de TI, ponderando que isso real-
mente aconteceu e hoje o orçamento
com informática representa menos de
0,5% do faturamento, um percentual
baixo, mesmo no mercado brasileiro.
"Queríamos trabalhar com servidores
mais estáveis e diminuir os problemas
constantes com vírus nos computadores
dos funcionários", diz ele, garantindo ter
obtido o resultado esperado. A Marabraz
adotou primeiro o Linux e depois passou
a utilizar linguagem PHP, bancos de dados
Postgre e aplicações de escritório como o
Open Office - todos livres. Na empresa,
mais de 1,8 mil estações de trabalho e
220 servidores rodam hoje com sistemas

livres. "Tudo aberto", enfatiza Passanha.
Ele faz a ressalva de que uma das princi-
pais barreiras é o funcionário, que resiste
aos novos produtos. Mas lembra que essa
é apenas uma dificuldade inicial.

No departamento de TI, a mudança
de hábitos também é necessária. Em ge-
ral, nas empresas que adotam o software
livre, a equipe interna de TI ganha em
importância, pois precisa entender dos
produtos que adota. No caso da Mara-
braz, o número de funcionários perma-
neceu o mesmo, com a contratação de
apenas um especialista em Linux. Em-
bora afirme trabalhar hoje com uma
equipe redonda, Passanha reconhece
que pode ter problemas se precisar bus-
car novos profissionais no mercado. É
que, mesmo com a melhora da oferta,
essa mão-de-obra ainda é escassa e um
pouco mais cara — pesquisas recentes,
em todo o caso, mostram que essa dife-
rença está diminuindo.

Contato com a comunidade

Como de praxe no mercado, a Marabraz
também abusa da comunidade livre na
hora de resolver os problemas e só para
os casos mais complicados recorre à Co-
nectiva. O Linux é o único caso na em-
presa de software que conta com su-
porte. Os outros dependem totalmente
do conhecimento dos funcionários e
das comunidades. Mas, mesmo quando
paga pelo suporte, Passanha gosta de
destacar que o custo é menor do que na
época do Windows.

Entretanto, problemas com serviços
e incompatibilidades podem mudar, para
pior, essa planilha de custos. Neste ano,
os primeiros casos de empresas que de-
sistiram do Linux começaram a aparecer.
Ainda são poucos, mas como a tendência
de adoção do software livre é recente,
por enquanto poucas empresas fazem o
caminho de volta. Desses primeiros, a
impressão que fica é que os problemas se
concentram na qualidade dos serviços
prestados. É o caso da Unimed Porto Ale-
gre, que atende 370 mil clientes em 33
cidades no litoral e na área metropoli-
tana da capital gaúcha. A empresa de pla-
nos de saúde encontrou, por exemplo,
problemas para fazer com que o Linux e
o Squid, um software de armazenamento



e controle de páginas web, trabalhassem
juntos. Ocorre que essa é justamente
uma das dobradinhas mais comuns desse
setor, o que deixa evidente que o pro-
blema enfrentado pela empresa foi na
prestação dos serviços, e não uma limita-
ção dos produtos. O caso da Unimed im-
pressiona mais pelo fato de que o Estado
do Rio Grande do Sul é um dos princi-
pais pólos do software livre no Brasil,
com boa oferta de mão-de-obra qualifi-
cada e empresas certificadas.

Equipamentos antigos
Os técnicos gaúchos também reclamavam
da falta de produtos de infra-estrutura
para servidores e placas mais antigas.
Stulzer, da Conectiva, admite que pode
existir dificuldade de fazer funcionar o
Linux com equipamentos mais antigos,
mas afirma que a oferta no mundo livre
aumentou muito e esse problema está se
tornando raro. De qualquer forma, os
executivos da Unimed se queixam que o
custo do software livre acabou sendo
bem mais alto com a necessidade de inte-
grar o que não estava disponível no mer-
cado. E que, mesmo assim, sistemas de
e-mail, por exemplo, não funcionavam
de maneira eficiente.

A experiência da Unimed durou três
meses. Quando Luis Antônio Janssen, su-
perintendente de tecnologia da informa-
ção, assumiu em julho do ano passado,
encontrou sistemas antigos funcionando
em cima de uma plataforma Unix. Ao de-
cidir modernizar, pareceu claro que po-
deria realizar uma migração mais sim-
ples no Linux, sistema operacional
semelhante ao Unix. Investiu entre R$
40 mil reais e R$ 50 mil, a maior parte

em serviços, e algo em equipamentos.
Em setembro, cansado de lutar contra
os problemas na nova plataforma, resol-
veu mudar de estratégia e buscar um
fornecedor único e que pudesse garan-
tir compatibilidade total. Um cliente
perfeito para a Microsoft. Janssen gastou
mais R$ 200 mil e contratou um admi-
nistrador de rede com um custo de R$ 8
mil. "Os problemas acabaram e tudo fun-
ciona bem", relata, satisfeito. Só restaram
dois servidores para o banco de dados,
que ainda operam com o Linux da Red
Hat. "Nesse caso, a estabilidade e custo do
sistema compensou", comenta Janssen.

No resto, inclusive nos equipamen-
tos que dão suporte ao sistema de gestão,
a opção foi pelo Windows Server 2003,

rodando hoje em seis servidores no total.
A volta foi por cima. A Unimed foi uma
das primeiras empresas no Brasil a adqui-
rir o servidor de correio eletrônico Mi-
crosoft Exchange Server 2003. E os 400
computadores usados na empresa já es-
tão com a nova versão Windows XP. É
também uma vantagem. Os especialistas
apontam o XP como muito mais estável
do que versões antigas do sistema opera-
cional da Microsoft. Um cenário dife-
rente de histórias como a da rede de lo-
jas , também gaúcha, Renner, que
colocou Linux nas máquinas de atendi-
mento ao cliente que antes travavam no
meio de uma venda. Tudo isso pode ser a
reação de uma briga que ainda tem

A INDUSTRIA nacional de software pode
pegar carona na onda livre? Pelo que se
vê até agora, as empresas brasileiras não
têm muito controle da situação. É mais
provável que a onda leve a indústria para
algum lugar, sabe-se lá onde. "Nessa di-
vidida entre grandes empresas e governo,
nós somos a bola", diz Gérson Schmitt,
fundador e presidente do conselho da Pa-
radigma, empresa de aplicativos de co-
mércio eletrônico com bom histórico de
vendas para o setor público. Fragmentado
em muitas empresas - a maior delas fa-
tura US$ 100 milhões -, o ramo de soft-
ware nacional carece de peso no mer-
cado mundial e de bons interlocutores
junto ao governo.

Ao optar pelo uso de software livre,
o governo federal deu um rumo ao mer-
cado nacional. A intenção do governo é
explicitada no detalhamento da política
industrial para o setor — uma das quatro

áreas eleitas para o desenvolvimento ao
lado de semicondutores, fármacos e bens
de capital. No texto da política industrial,
o governo declara a intenção de criar um
programa de apoio estatal ao software li-
vre, que ficará sob a tutela do Instituto

muito para esquentar.



Nacional de Tecnologia da Informação
(ITI). Ao usar o seu poder de comprador,
o governo — o setor público responde por
22% das vendas de software no Brasil —
tem nas mãos o destino das empresas bra-
sileiras do ramo. Mas ainda há que se de-
bater como o software livre poderá im-
pulsionar essa indústria.

Na visão do presidente do ITI, Sér-
gio Amadeu da Silveira, o software livre
representa uma mudança de paradigma.
"Precisamos aproveitar essa quebra para
alcançar nossos objetivos", diz ele. Por
objetivos, entenda-se aumentar a "au-

tonomia tecnológica" e "a comunidade
de desenvolvedores brasileiros", o que
seria bom não só para o governo, mas
para o setor privado também.

Em sua opinião, a oportunidade está
na prestação de serviços, típica do modelo
de negócios do software livre. Há empresas
que sobrevivem assim, como a distribui-
dora Conectiva e a Cyclades, que fabrica
produtos de comunicação. Com o fomento
do Estado, o número de pessoas que me-
xem com tecnologia poderia crescer rapi-
damente. O conhecimento geraria a inova-
ção. E o Brasil poderia ser um exportador
de conhecimento em plataformas livres.
"Quanto mais cases em software livre nós
tivermos, mais seremos conhecidos", diz
Amadeu, que cita exemplos de brasileiros
de destaque na comunidade internacional
do software livre como prova da criativi-
dade do programador nativo. Ele usa ainda
um outro argumento: em software pro-
prietário, o Brasil não tem chance contra
as grandes empresas mundiais. "Hoje nós
exportamos quanto?", questiona Amadeu,
para mostrar que, no cenário atual, as vagas
já estão ocupadas.

Ganhar dinheiro com serviços - a
base do modelo de negócios do software
livre — é algo que não ficou claro também
para as companhias nacionais. "Prestar
serviço não agrega valor", diz Schmitt, da
Paradigma. "O que diferencia uma em-
presa é sua capacidade de inovar e seu co-
nhecimento de um determinado mer-
cado", diz. "Só uma pessoa que não é de
mercado acredita nesse modelo", critica
Pier Cario Sola, do Porto Digital, de Recife.

Empresários não entendem como o
governo pretende exportar serviços de
software, como implementação e su-
porte. "No mundo da tecnologia, o ser-
viço é prestado por empresas locais",
diz Vanda Scartezini, da Pólo Consultores
e ex-secretária de Política da Informática
do MCT. Ela argumenta que um modelo
de exportação de serviços poderia até
gerar desenvolvedores no Brasil, mas
não traria receita. Mesmo que a empresa
consiga prestar o serviço fora — um
grupo de companhias de software brasi-
leiro já tem filiais no exterior -, o mo-
delo de serviços não traria muitos bene-
fícios para o Brasil. "Isso não geraria
empregos no País", diz Schmitt.

A característica de prestação local do
serviço é um obstáculo mesmo para o de-
senvolvimento tecnológico do mercado
interno. "Quanto mais distante o local,
mais caro custará o serviço", afirma
Vanda, para explicar que os custos de
transporte e hora de funcionário serão
embutidos no preço do serviço.

Ao escolher o software livre, dizem

os críticos do modelo, o Brasil estaria
optando por atuar de maneira similar à
índia. Lá, o modelo de prestação de ser-
viços funciona para a contratação de
mão-de-obra especializada em progra-
mação que produz software altamente
comoditizado. O preço do serviço é cal-
culado sobre o número de horas de cada
programador. É o chamado body shop —
que, como o nome diz, paga pela mão-
de-obra, e não pelo conhecimento. "Só
que aí nós teríamos de competir com a
índia em quantidade e preço", diz
Schmitt. "Então, estaríamos reafirmando
nossa sina de exportadores de commo-
dities", completa.

Concorrência desleal
Falta discutir também o papel do Estado
como fomentador de desenvolvimento do
setor. Embora declare que está estimulando
os desenvolvedores brasileiros de software
livre, na prática o comportamento do go-
verno é outro. Segundo muitos empresá-
rios, em lugar de abrir concorrência pú-
blica para o desenvolvimento de software
livre, o governo tem feito suas encomen-
das tecnológicas exclusivamente para duas
empresas públicas: o Serviço Federal de
Processamento de Dados (Serpro) e a Co-
bra Tecnologias, que pertence ao Banco do
Brasil. "Basta ver o aumento de receita e de
funcionários dessas duas empresas nos úl-
timos dois anos", afirma Paula Santos, CEO
da Vesta Technologies, empresa que pro-
duz aplicativos para comércio eletrônico.
"O governo não tem agido como fomen-
tador do setor" diz Paula. "Ao contrário,
tem sido nosso concorrente."

Há ainda que se verificar em quais
áreas do mercado de software o Brasil
tem chances de crescer em um mundo
que compra software como serviço. A
saída pode estar na fabricação de softwa-
res altamente especializados, que se agre-
gariam a sistemas maiores. "A tendência é
que apenas as grandes empresas, tipo
IBM, conversem com o usuário final", diz
Souvenir Zalla, CEO da consultoria Edge
Group. Nesse sentido, as empresas brasi-
leiras competiriam na venda de softwares
para as gigantes. "Temos competência em
diversas áreas do software", diz Schmitt.
"Só precisamos sentar e conversar o que é
melhor para o País."


