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A IBM assina hoje um acordo com a Prefeitura de Porto Alegre e a Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul (PUCRS) para implantar um centro de desenvolvimento de software livre na 
cidade. A estimativa é de que em cerca de dois meses o laboratório deverá estar em operação, 
aprimorando ou desenvolvendo novos produtos a partir de programas abertos da companhia.  
 
Segundo o gerente da divisão Tivoli Software da IBM, Antônio Celso Leitão, este será o primeiro 
centro do país que reúne, além da empresa e de uma universidade, uma companhia pública de 
prestação de serviços, no caso a Procempa. De acordo com ele, os sistemas desenvolvidos no 
centro serão utilizados pela prefeitura e também oferecidos ao mercado corporativo.  
 
O laboratório ficará no campus da PUCRS e vai trabalhar em cima da própria tecnologia Tivoli de 
gerenciamento de sistemas já disponibilizada pela IBM, explica Leitão. São softwares de controle 
de desempenho, segurança e configuração de redes, armazenamento de dados e gestão de 
negócios. Os custos do projeto e a quantidade de técnicos de cada um dos parceiros que estarão 
envolvidos ainda não foram definidos.  
 
O diretor técnico da Procempa, Carlson Aquistatasse, disse que a empresa vai participar do 
projeto aportando "experiência consolidada" na prestação de serviços a clientes corporativos 
públicos e privados. A companhia gerencia os sistemas de informática da prefeitura e uma rede de 
fibra ótica com 200 quilômetros de extensão.  
 
A Procempa tem outorga da Agencia Nacional de Telecomunicações (Anatel) para oferecer 
serviços multimídia. Além de garantir a interconexão dos principais prédios da administração 
municipal, a rede de fibra ótica fornece serviços como videoconferência e acesso à internet a 
clientes privados, informou o executivo.  
 
A assinatura do acordo ocorre durante o 4º Fórum Internacional de Software Livre, que começou 
ontem e termina amanhã, no campus da PUCRS. O encontro reúne representantes de 14 países 
entre os 3 mil participantes e 250 palestrantes, incluindo pesquisadores, hackers e executivos de 
empresas.  
 
Segundo Aquistatasse, 50% dos servidores de rede da Prefeitura de Porto Alegre já utilizam 
softwares livres. A adesão aos programas de código aberto ganhou força há dois anos, permitindo 
uma economia anual de R$ 2 milhões em licenças. Hoje os sistemas são utilizados nas 78 escolas 
municipais da cidade e nos 14 telecentros instalados na periferia para permitir o acesso da 
população de baixa renda aos recursos da internet.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 jun. 2003. 


