
Programadores de software livre do Brasil são tão qualificados quanto europeus  
 
O perfil dos profissionais brasileiros de software livre é muito parecido com o dos europeus, 
com predominância de profissionais qualificados. A constatação é de uma das maiores 
pesquisas do mundo sobre software livre - Impacto do Software Livre e de Código Aberto na 
Industria de Software no Brasil.  
 
O estudo foi desenvolvido durante um ano por pesquisadores da Associação para Promoção da 
Excelência do Software Brasileiro (Softex) e da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 
com apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), e teve a participação de 3.657 
desenvolvedores (profissionais) e usuários.  
 
Para o secretário de Políticas de Informação do ministério, Marcelo Lopes, o estudo é bastante 
objetivo. Ele destacou as possibilidades de negócios com o software livre. "É uma ferramenta 
muito importante para integrar políticas públicas, gerar inclusão social e ter aplicação 
industrial, por diminuir os custos da indústria com licenças e gerar vantagem competitiva para 
a empresa", afirma.  
 
Os softwares livres e de código aberto (SL/CA) são aqueles que possibilitam ao usuário além 
do uso, a reprodução, alteração e redistribuição de seus códigos de fonte (o próprio software). 
A diferença do software livre e do software proprietário é que o segundo executa algumas 
funções que o usuário não consegue alterar. Segundo a pesquisa, o SL/CA não elimina do 
mercado os regimes proprietários, mas afeta consideravelmente os mais genéricos e com alta 
taxa de apropriabilidade (manutenção do código fonte fechado).  
 
O presidente da Softex, Waldemar Borges, acredita no surgimento de um novo modelo de 
comercialização com a utilização desses programas."O software livre traz um novo paradigma 
de mercado, em que se torna mais importante comercializar serviços a produtos", analisa 
Waldemar.  
 
A pesquisa revelou que, no Brasil, o mercado de sistemas operacionais baseados no uso de 
SL/CA tem uma dimensão mínima de R$ 77 milhões, mas que pode crescer de 2,5 a 3 vezes 
até 2008. Os resultados da pesquisa também apontaram que a opção de empresas e usuários 
individuais pelo software livre é técnica e econômica. A pesquisa completa está disponível no 
site www.softex.br.  
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