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A guerra entre a Microsoft e o
sistema operacional Linux, de có-
digo aberto, acaba de ganhar no-
vas dimensões no mercado brasi-
leiro. O governo federal traçou um
plano ambicioso para gastar me-
nos com informática e fomentar
sua política de desenvolvimento
tecnológico. Em três anos, preten-
de substituir o sistema Windows
pelo gratuito Linux em 80% dos
computadores de ministérios, au-
tarquias e empresas estatais.

O primeiro passo foi dado há
duas semanas, com a instalação da
Câmara de Implementação do
Software livre. Uma de suas missões
será preparar o terreno para a mi-
gração. A expectativa é realizar uma
experiência-piloto de troca dos sis-

temas em um ministério inteiro, até
o fim do ano.

A briga entre as duas marcas de
software é antiga, mas deve esquen-
tar com a definição, pelo Palácio do
Planalto, de novos princípios para
nortear a política tecnológica. O go-
verno Lula quer diminuir suas des-
pesas com licenciamento de softwa-
re e atacar o déficit na balança de ser-
viços em computação e informa-
ções, que chegou a US$ 1,118 bilhão
no ano passado, segundo dado do
Banco Central.

"Não vamos fazer a migração de
qualquer jeito", afirma o diretor-
presidente do Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação (m), Sér-
gio Amadeu da Silveira. "Nossa
preocupação é com a segurança e a
tranqüilidade do usuário. Mas a
maior resistência ê cultural", acres-
centa Amadeu, para quem a adoção
do Linux não implicará em prejuízo
tecnológico. A transição de sistemas

será coordenada pelo m, autarquia
que responde diretamente ao minis-
tro-chefe da Casa Civil, José Dirceu.

Em 2003, foram reservados R$
2,095 bilhões para gastos em tecno-
logia da informação no orçamento
da União. Sabe-se que parte do di-
nheiro será destinado à Microsoft,
diz Amadeu, mas uma consultoria já
foi contratada para fazer um levan-
tamento e checar quanto desse
montante vai em pagamento de li-
cenças de uso de softwares.

O próprio diretor do ITI faz uma
conta aproximada de quanto o
país paga em royalties e licenças
proprietárias. No ano passado, os
fabricantes de computadores ven-
deram 3,6 milhões de unidades no
mercado brasileiro.

Apenas 1,3 milhão foram nego-
ciados de maneira totalmente legal.
Segundo Amadeu, se for adotado
um cálculo de que cada computador
embute licenças pelo uso do Win-

dows a cerca de R$ 550 por unidade,
o país acaba desembolsando mais
de R$ 700 milhões anuais. Segundo a
Microsoft, 60% dos seus aplicativos
rodando no país são pirateados.

O Planalto acredita que a mudan-
ça de sistema operacional dentro do
governo poderá estimular um pro-
cesso mais abrangente de substitui-
ção entre empresas e usuários pes-
soais. É também um meio de fomen-
tar a produção de software nacional
e "democratizar o conhecimento".
Em um país em que a maioria dos
municípios tem um déficit tecnoló-
gico muito grande, Amadeu consi-
dera que essa é a melhor estratégia
para facilitar a inclusão digital.

Espera-se, com isso, diminuir a
transferência de recursos ao exte-
rior por meio do pagamento de
royalties. No ano passado, a despe-
sa com royalties e licenças atingiu
US$ 1,2 bilhão. Só uma parte disso
é com programas de informática.


