
Muito além
da paixão
Migração de software proprietário

para programas livres exige mais

do que disposição. Serviços

de consultorias técnicas e

jurídicas são cada vez

mais indispensáveis

Por Alexandre Mandl

urburinho, promessas de
economia milagrosa e downloads
gratuitos. Mesmo depois de ser alvo
de uma overdose de notícias e
discussões, o software livre e o de
código aberto ainda são homônimos
de um ponto de interrogação dentro
das empresas. São poucos os
profissionais que conseguem
comprovar que o "milagre
econômico" pode ser realidade,
principalmente se ele for o sucessor
de plataformas proprietárias.

A matemática não é simples.
O gerente de Tecnologia da
Informação (TI) da empresa precisa
colocar dentro de uma planilha,
cheia de vínculos, diversos itens.
A lista inclui gastos com técnicos
necessários para migrar de um
software para outro, tempo de
adaptação dos funcionários

com os novos programas e
principalmente o custo da
atualização das novas ferramentas
(aplicação de atualizações e
principalmente correções).

Felizmente, o Brasil possui
uma fonte de casos de estudo para
que empresários ou tomadores de
decisão apurem o seu senso critico
e decidam pela melhor estratégia.
O governo é um dos maiores
usuários do software livre ou de
código aberto e é de lá que vêm as
melhores lições sobre a migração.

Os números podem falar mais
alto, mas é o planejamento que deve
basear qualquer decisão. A Polícia
do Estado de Pernambuco

Federal de Processamento de
Dados do governo federal)

três milhões de reais com o sistema
aberto na suas 2.500 estações.

Benefício calculado
Não existe uma fórmula precisa

para verificar se a migração
realmente compensa. Porém, é
possível verificar quanto tempo seria
necessário para que toda a empresa
esteja adaptada a uma plataforma
aberta ou livre. Segundo o diretor
de operações da GeNet
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consumiu
550 mil reais na migração do Linux
para o Windows Server 2003.
Enquanto isso, o Serpro (Serviço

economizou



, Lúcio
Baldacci, os interessados em utilizar
software livre ou aberto devem
olhar primeiramente quais programas
estão rodando na empresa
atualmente. "Quem já comprou
diversas licenças do Microsoft
Office, por exemplo, não precisa
deixá-las em nome de uma futura
economia, como muita gente fala,"
diz ele. "Empresas com funcionários
que são usuários avançados do
Excel, por exemplo, podem manter o
software rodando dentro do Linux
por meio de um programa
emulador", esclarece.

O executivo aponta que a
mudança para software aberto
ou livre não deve ser imediata. Ela
deva ser realizada pausadamente de
forma que o software proprietário
comprado anteriormente não
seja desperdiçado.

A regra é manter os usuários
mais avançados de um determinado

programa com as suas ferramentas
correntes. A troca de software
só acontece no momento em
que a aplicação livre ofereça
mais ferramentas ou em um
período em que todos funcionários
estejam totalmente adaptados ao
novo software.

Empresas de consultoria podem
fazer o trabalho de planejamento de
migração. Os serviços, para
pequenas companhias, podem ser
contratados por valores a partir
de mil de reais.

Continuidade duvidosa
Uma vez definida a substituição

de um software proprietário por um
livre, surge uma outra preocupação:
a continuidade do programa.
Inúmeras experiências mostraram
que um determinado programa livre
pode, sim, deixar de existir de um
dia para outro. Isso porque alguns
deles são produzidos apenas por

programadores em suas horas vagas.
O caso de descontinuidade de um
produto mais famoso é do Red Hat
Linux, uma distribuição americana
que podia ser baixada livremente na
internet. O RHL, como era chamado
por muitos, tinha uma reputação de
um produto sólido produzido por
uma empresa que tinha como
principal objetivo colaborar com o
desenvolvimento de tecnologias
livres. Muitas companhias
substituíram o seu sistema
proprietário Microsoft Windows
por ele.

Inesperadamente, a Red Hat
mandou um e-mail para os seus
milhões de usuários com o anúncio
do fim do produto. A companhia
concluiu que os seus investimentos
em uma distribuição paga e
corporativa rendem mais dinheiro.
Em questão de dias, todo o custoso
processo de migração para o Red
Hat Linux de muitas companhias
virou um mico. Para contornar o
problema, o antigo produto
permaneceu livre na rede, sobre o
nome Fedora, mas diversas empresas
ficaram a ver navios.

Para se proteger de casos
como esses, o conselho de
profissionais é que as empresas
dirijam a sua verba para software
produzido principalmente por
comunidades de programadores
e usuários mais sólidos. A
Apache

são alguns exemplos.
"Uma boa via para checar

se o produto terá uma continuidade
certa é verificar se ele tem
projetos ramificados, como
traduções," diz Cláudio Ferreira,
responsável pelo projeto
OpenOffice.org.br e Mozilla.org no
Brasil. "Mesmo que o criador do
projeto desista, essas comunidades
filiadas certamente darão
prosseguimento ao projeto."
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OpenOffice
e a



Realmente vale?
Mudar para um software livre

tem custo. Tempo de migração em
cada máquina, treinamento dos
usuários e até mesmo a
aposentadoria de licenças de
programas proprietários são algumas
das despesas. Logo, é preciso saber
se a aplicação livre ou aberta
realmente vale o risco.

Cláudio Ferreira, responsável
pelo OpenOffice.org.br, cita que o
software livre traz duas vantagens:
tem uma velocidade de correção de
falhas superior e tem um maior
potencial de trazer ferramentas mais
adequadas à empresa.

O fato é que o software de
código aberto tem uma base de
programadores colaboradores muito
maior do que de aplicativos
fechados. Qualquer interessado no
software pode baixar o código-fonte
do produto e acrescentar melhorias
ou modificações.

É possível checar essa premissa
por meio do tempo de vida de falhas
que os programas de código aberto
têm. Sites especializados nessa
medição, como o Secunia

, indicam
que a correção de ferramentas livres
é, na maioria das vezes, muito mais
rápida do que a de proprietários.

Já as melhorias podem ser
conferidas por meio de projetos
paralelos que são criados a partir do
programa original. É o caso do
Mozilla.org, que tem uma centena de
software-acessórios, como
Mozilla Projects

, que
oferece uma centena de adaptações
do navegador de internet livre.

Opções regionais
Convencido das vantagens e

riscos do software livre ou aberto, é
hora de escolher onde encontrar o
programa mais indicado para uma

determinada tarefa. Para quem
realmente quer usufruir os
privilégios da gratuidade, existem
alguns aplicativos em destaque.

A suíte de aplicativos OpenOffice
é utilizada por muitas empresas e é
um atalho para economizar com
licença de software de escritório,
como o Microsoft Office (Word,
Excel etc.). Quem utiliza o produto
não reclama. É o caso do Metrô de
São Paulo
que pretende mudar toda sua base de
Microsoft Office para o pacote de
escritório gratuito.

Existem centenas de opções de
software para navegar na internet.
O Mozilla.org.br é um bom ponto
de partida. O endereço abriga a suíte
do Mozilla.org, que inclui navegador
e leitor de e-mail, mais as versões
solo do programa: o Firefox, que é
apenas o navegador do Mozilla,
e o Thunderbird, que é o software
de e-mail.

Para programas de rede, o
Apache é a opção mais famosa.
Qualquer pessoa que já digitou
algum endereço de internet com
terminação .org passou certamente
por um servidor com o aplicativo.
Interessados podem procurar mais
informações no site Apache.org. "O
que a empresa tem de ter em mente
ao escolher o software livre é que o
usuário final não pode ter nenhum
tipo de desconforto, por mais útil
que a aplicação seja", diz Sandro
Nunes Henrique, coordenador
do Freedows Consortium

uma consultoria jurídica é mais do que
necessária antes de qualquer mudança.
Isso porque pode acontecer de um
software passar a ser pago ou ter o seu
código fechado inesperadamente. Tudo
depende do seu modelo de licença.

Uma consultoria para as questões
de licença de software pode ser
contratada por valores que variam
entre cem reais a dois mil reais a
hora. Uma empresa de médio porte
gasta de três mil reais a quatro mil
reais, em média.

Para aqueles que querem
estudar as licenças de software,
é possível encontrar na internet
documentação relativa ao assunto.
O site Open Source Initiative
(OSI)
detalha boa parte dos modelos
utilizados atualmente.

De olho
Nos últimos 20 anos, o setor de

TI acostumou-se a trabalhar com
uma série de informações que nem
sempre os projetos de software
livre apresentam. Documentação,
contratos de confiabilidade, suporte
técnico com telefones 0800 e
principalmente planos de
desenvolvimento são alguns dos
itens que muitos produtos livres
não têm.

Devido a esse fato, qualquer
empresa usuária de produtos livres
ou abertos deve prestar atenção a
dois itens: a ação do governo e de
empresas de gerenciamento. São elas
que futuramente forçarão a qualidade
e manutenção do software mais
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Lei e ordem
Por mais que o software livre ou

de código aberto seja econômico, a
empresa que pretende instalá-lo nas
suas máquinas precisa ter também
um cuidado extra. Analisar o modelo
de licença de uso do programa é
essencial. Os programas gratuitos ou utilizado no mercado.

. Segundo ele,

de código-fonte aberto têm uma
centena de tipos de licença.

"O brasileiro tem mania de se
preocupar somente depois de que o
sapato apertou", diz Alexandre Pesserl,
advogado da Kaminski, Cerdeira e
Pesserl Advogados


