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Iniciado com alarde, projeto de software livre tenta resistir aos desentendimentos entre ex-
parceiros. 
 
Os defensores do software livre - programas que, a exemplo do Linux, têm código aberto e podem 
ser copiados e modificados sem o pagamento de licença - sempre se orgulharam de ter na 
cooperação entre os criadores uma de suas bases de sustentação. Mas os desentendimentos 
recentes em torno de um projeto do governo federal parecem expor, agora, que a comunidade 
também tem fraturas. 
 
O pomo da discórdia é o Freedows, um sistema operacional que reproduz a aparência do rival 
Windows, da Microsoft. Em junho de 2004, o Banco do Brasil deu seu aval à iniciativa e prometeu 
instalar o programa internamente em larga escala. Isso ocorreu depois de a Cobra, a empresa de 
tecnologia do BB, tomar a decisão de investir R$ 2 milhões no desenvolvimento do programa. O 
dinheiro foi aplicado, mas a posição do banco mudou radicalmente desde então. 
 
"Não há uma só cópia do Freedows no banco", diz José Luiz de Cerqueira César, vice-presidente 
de Tecnologia e Logística do BB. Não há e, pelo jeito, não haverá. 
 
Para impulsionar o software, foi criado o Freedows Consortium, que promoveria o 
desenvolvimento do sistema operacional e do FreeOffice, um conjunto de aplicações que permite, 
por exemplo, ler e modificar um texto feito em Word ou uma planilha Excel, que são produtos do 
pacote Microsoft Office. Além da Cobra, apoiada pelo BB, integrava o consórcio a Free Software. 
Controlada pelo empresário Sandro Nunes Henrique, a companhia já desenvolvia os programas há 
alguns anos. 
 
No segundo semestre de 2005, pouco depois de o consórcio completar um ano, o apoio dos dois 
padrinhos - a Cobra e o BB - ruiu silenciosamente. A explicação oficial: a Free Software não queria 
abrir 100% do código do Freedows, como é praxe nos sistemas livres. Segundo o Banco do Brasil, 
o acordo entre as partes dizia que esse sigilo só seria mantido até o produto ter massa crítica. 
Quando o banco julgou adequado abrir o código, porém, Nunes Henrique - um dos fundadores da 
Conectiva, distribuição brasileira de Linux que foi comprada pela francesa Mandriva - teria se 
recusado. 
 
"Na hora de efetuar a abertura do código, os parceiros do Freedows não concordaram. Então 
desistimos de apoiar o projeto. A idéia não era replicar o modelo Microsoft", afirma Cerqueira 
César. 
 
Nunes Henrique diz que há duas versões do Freedows, uma totalmente livre e outra com 
restrições. A segunda versão, ele explica, traz funções adicionais que garantem maior suporte às 
aplicações de Windows que podem ser executadas sobre o Freedows. "Os produtos são 
absolutamente aderentes ao que pactuamos com a Cobra, por contrato", afirma. 
 
As restrições quanto à abertura do código, segundo o empresário, devem-se ao fato de que o 
módulo que permite a maior integração com as aplicações do Windows - a principal vantagem do 
sistema - pertence à empresa americana CodeWeavers e tem sua licença cobrada. "Ele não é um 
software livre na acepção da palavra", diz. 
 
Segundo Nunes Henrique, a Cobra o procurou no início de 2004, por causa de um contrato que 
estava negociando, no valor de R$ 35 milhões. O cliente, cujo nome não é revelado, estaria 
buscando as funções oferecidas pelo Freedows. A partir dessa abordagem inicial, a Cobra teria 
demonstrado interesse em ir além e participar do desenvolvimento do software. "Segundo esse 
cliente, o acordo foi fechado porque o Freedows estava no projeto", diz o empresário. 



 
Para ele, a decisão da Cobra de voltar atrás seria consequência de um reposicionamento da 
empresa, que estaria reduzindo seu escopo de atuação. Quanto ao BB, Nunes Henrique é lacônico. 
"Como qualquer outro cliente, o banco é soberano para escolher o produto que quiser", diz. 
 
O empresário nega que a reação do BB tenha jogado uma pá de cal em seus planos. Mas cumprir 
os anúncios grandiosos feitos pelo Freedows Consortium - o que já não era fácil na época - 
tornou-se ainda mais complicado. A Cobra havia se disposto a levar o Freedows para empresas, 
prefeituras e órgãos públicos. As pessoas envolvidas no projeto acreditavam que, com o apoio do 
BB, a adoção no governo seria vertiginosa. 
 
Para Nunes Henrique, a mudança de rota não inviabiliza o Freedows. Segundo o empresário, até 
agora foram vendidas 68 mil cópias do software e outras 650 mil estão contratadas para os 
próximos cinco anos. A Cobra, diz ele, não foi a única fonte de financiamento do programa. Além 
dos R$ 2 milhões investidos pela estatal, mais R$ 3 milhões foram alocados no projeto nos 
últimos três anos, com resultados que ele considera satisfatórios. "O faturamento no ano passado 
cresceu 35%", diz. 
 
A internacionalização do software era um ponto importante na agenda do Freedows Consortium. 
Logo depois de sua formação, o consórcio divulgou que estava abrindo escritório em países da 
Europa, como a Itália. Ainda em 2004, a Cobra disse que apresentou o Freedows ao governo 
francês e que levaria o produto também para Portugal, onde iniciavam-se os planos para um pólo 
de tecnologia na cidade de Ponte de Lima. 
 
Nunes Henrique diz que a internacionalização continua nos planos e constitui uma das estratégias-
chave neste ano. Para apoiar o processo, a Free Software entrou com um pedido de financiamento 
no BNDES, há cinco meses, com foco nos negócios em Portugal. 
 
Cerqueira César, do BB, afirma ser um entusiasta do software livre e que a decisão de abandonar 
o Freedows foi difícil e causou desgaste. "Fui acusado de ter detonado o projeto Freedows. E do 
lado da Microsoft, fui acusado de fazer plágio por ter um programa com interface parecida. Fiquei 
com imagem ruim dos dois lados." 
 
O presidente da Cobra, Leandro Vergara, confirma que ocorreram desentendimentos quanto à 
abertura do código do programa. "Sou uma empresa pública, tenho uma bandeira de software 
livre. Esperava fazer isso com o Freedows. Não conseguimos." Embora não invista mais no 
produto, a Cobra mantém participação de 50% no consórcio, mas admite que isso pode mudar. 
"Existe a possibilidade de discutirmos como a Cobra vai sair do Freedows Consortium. Seria 
natural." 
 
Resta saber se, sem este apoio, o projeto de software livre - que foi uma das mais alardeados no 
âmbito governamental - terá fôlego para seguir adiante. 

 
 
Leia Mais 
 
Cobra tem histórico de previsões falhas 
De São Paulo   
 
A crise política que atingiu o governo e a inadimplência de alguns clientes importantes fizeram a 
Cobra Tecnologia fechar 2005 no vermelho, com prejuízo de aproximadamente R$ 20 milhões 
frente a um faturamento de R$ 700 milhões. A expectativa divulgada pela empresa no início do 
ano passado era obter receitas de R$ 975 milhões e lucro de R$ 30 milhões no período. 
 



Leandro Vergara, presidente da Cobra, diz que os resultados ficaram aquém do esperado devido a 
fatores que não podiam ser previstos. "Por conta da crise do governo, a apatia tomou conta de 
alguns órgãos e a máquina parou mesmo. Tem coisas que eu queria fazer em setembro e estou 
fazendo agora", diz. 
 
Além disso, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev), a São Paulo 
Transportes (SPTrans) e a Secretaria de Saúde do município de São Paulo deixaram de honrar 
compromissos assumidos com a Cobra, diz Vergara. 
 
Nos dois últimos casos a inadimplência ocorreu porque, com a troca de comando na prefeitura 
paulista, alguns pagamentos foram congelados até que os contratos firmados durante a gestão 
anterior passassem por uma análise. Segundo o executivo, a situação foi resolvida. Também está 
acertado um novo acordo com a Dataprev, que ainda deve cerca de R$ 30 milhões à Cobra. 
 
Para 2006, a meta da integradora de sistemas é mais modesta: faturar cerca de R$ 800 milhões. 
Vergara afirma que R$ 600 milhões estão garantidos por meio de recursos que virão de contratos 
já firmados. "Não dá para ser ambicioso agora. É hora de botar a bola no chão", afirma. 
 
Não é a primeira vez que a Cobra erra nas previsões de seus resultados. Em 2004, a companhia 
faturou R$ 872 milhões, bem abaixo da meta de R$ 1,4 bilhão, anunciada ainda sob a gestão de 
Graciano Santos Neto, que deixou a presidência da integradora em novembro daquele ano. 
 
Além das estimativas financeiras fora do alvo, alguns projetos anunciados encontram mais 
dificuldades para sair do papel do que aparentam à primeira vista. Em 2004, a Cobra disse que 
pretendia oferecer serviços de compartilhamento de redes dos terminais bancários de auto-
atendimento. Nunca chegou a exercer essa função e, agora, a idéia do BB é criar uma outra 
empresa para fazer isso. 
 
A Cobra também foi uma das primeiras companhias a anunciar que faria um computador de R$ 
1,4 mil para ter os benefícios do governo dentro do projeto PC Conectado, que depois foi 
rebatizado de Computador para Todos. No início de 2005, comprometeu-se a fabricar 200 mil 
computadores populares ao longo do ano e disse que faltavam apenas alguns "ajustes finais" para 
começar a produzir as máquinas. 
 
Até hoje a integradora não vende computadores no varejo com os benefícios do Computador para 
Todos. Diante das cobranças, a empresa adotou o discurso de que sua missão como empresa 
pública foi cumprida no início do processo, quando apresentou o preço de R$ 1,4 mil, contra os R$ 
1,7 mil propostos pelos demais fabricantes. Com isso, deflagrou uma disputa por preço que 
favoreceu o projeto. A Cobra ainda não desistiu de participar e diz que colocará os PCs no 
mercado nos próximos meses. 
 
Além de atender ao Banco do Brasil, a Cobra busca negócios com prefeituras, órgãos públicos e 
empresas estatais e privadas. Nesse processo, já foi acusada de usar a sua condição de 
companhia pública para ganhar contratos sem participar de licitações para, em seguida, 
"quarteirizar" o trabalho para parceiros da iniciativa privada. 

 
 
Leia Mais 
 
Vendas e treinamento dão sinais de fraqueza 
De São Paulo  
 
Embora não confirme, o Freedows Consortium dá sinais de que enfrenta dificuldades em dois 
pilares de sustentação de seu projeto: as vendas e o treinamento de técnicos e usuários de seus 
produtos. Em agosto de 2004, o consórcio anunciou uma parceria com a Impacta Tecnologia, 



empresa especializada em cursos de computação, para criar uma rede de treinamento que 
capacitaria mais de 600 mil usuários do Freedows em dois anos. A iniciativa teria investimentos 
de R$ 1,5 milhão, segundo foi divulgado na época. 
 
Na semana passada, o Valor ligou para a Impacta perguntando como ter aulas sobre o Freedows. 
Recebeu como resposta a informação de que não há previsão de abertura de novas turmas, pois o 
curso não desperta interesse e há pelo menos um ano e meio não é ministrado por falta de 
alunos. O número mínimo de interessados para a abertura de uma turma é de seis pessoas. A 
empresa também não indicou um centro em que fosse possível obter o treinamento. 
 
Uma das entidades que deveriam participar do projeto, a Escola de Formação de Trabalhadores 
em Informática (EFTI), ligada ao sindicato de trabalhadores de empresas de processamento de 
dados de Brasília (Sindpd-DF), está processando a Free Software. Segundo Sabrina de Aguiar 
Vallim, advogada da EFTI, as duas partes firmaram acordo para criar um centro de formação de 
pessoas capacitadas no Freedows. A Free Software, contudo, não teria cumprido suas obrigações, 
como o envio de material e a indicação de clientes. Diante disso, a EFTI pediu a rescisão do 
acordo. Como a Free Software se recusou, a escola decidiu entrar na Justiça para suspender a 
parceria. 
 
Com os parceiros de vendas também há problemas. No web site do Freedows, há uma relação de 
revendas e prestadores de serviços com 16 empresas, mas nem todas tem obtido bons 
resultados. Embora seu nome ainda esteja na página do Freedows, a OST Informática, de São 
Paulo, desistiu de trabalhar com o produto por considerar a aceitação baixa. Enquanto o Freedows 
estava em seu portfólio, não conseguiu vender nenhuma cópia. O mesmo acontece com a 
Precisão Informática, de São José do Rio Preto (SP). 
 
A RR Assessoria, do Rio de Janeiro, segue trabalhando com o Freedows, mas diz que até agora 
não fechou nenhum negócio, apesar de instalar o produto em caráter de teste em alguns clientes. 
A Power Net Informática, de Belém (PA), também não vendeu cópias até agora. Na Idéia Digital, 
de Salvador (BA), a atendente não sabia o que era o produto ou quem poderia ser o responsável. 
 
Na Interage Informática, de Porto Alegre, os resultados foram melhores. A empresa instalou o 
produto em cerca de dez de seus 300 clientes. Outra das companhias listadas como revenda, a 
HSMA Consultoria, é ligada a Nunes Henrique. O domínio freedows.com.br foi registrado no CNPJ 
da HSMA por Diamantino Neves Vieira Rosa e Gildecio Eugenio Barboza - que também é um dos 
responsáveis pelo registro do endereço abrasol.org.br. 

 
 
Leia Mais 
 
Nome da Abrasol é disputado por duas entidades 
De São Paulo   
 
A Associação Brasileira das Empresas de Software Livre (Abrasol), que apóia o Freedows 
Consortium desde sua criação, é um capítulo à parte na história. Até hoje, o site da entidade na 
web está em construção. O domínio www.abrasol.org.br foi registrado em 18 de maio de 2003 por 
Sandro Nunes Henrique, da Free Software, e por Gildecio Eugenio Barboza - ligado à HSMA, que 
detém o domínio do Freedows na internet - em nome da 1ª Igreja Presbiteriana Independente de 
São José do Rio Preto. 
 
Nenhum dos maiores distribuidores de Linux do Brasil está ligado à entidade. Falando sob 
condição de anonimato, o diretor de uma dessas empresas disse que mandou um e-mail pedindo 
a inscrição na Abrasol, mas não obteve resposta. Ele chega a levantar suspeitas de que a 
associação seria apenas "de fachada". 
 



A confusão não pára por aí. Existe outra Abrasol, sigla da Associação Brasileira de Software Livre, 
sem a palavra "empresas". Fruto de uma proposta surgida em um encontro na Universidade 
Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, em outubro de 2002, a entidade tem o objetivo de reunir 
pessoas do meio acadêmico e técnicos em software livre. 
 
Constituída legalmente em março de 2003, essa Abrasol foi surpreendida quando, ao tentar 
registrar seu domínio na internet, soube que Nunes Henrique havia feito isso poucos dias antes. 
"Acredito que ele teve conhecimento de que haveria uma Abrasol e se antecipou, fazendo um 
registro rapidamente em nome de uma instituição evangélica", afirma Jayme Álvares, presidente 
da entidade, que acabou registrando seu site com a terminação ".org", sem o ".br". 
 
Seguiu-se uma discussão entre as partes. Em um e-mail enviado em 23 de outubro de 2003, 
Nunes Henrique escreveu a Álvares: "ficou acordado que buscaríamos usar outra denominação 
(...) utilizaremos Abrasol Empresarial, que nos parece qualificar melhor o intuito da Associação. 
No mês de novembro daremos ênfase na mídia e no nosso novo site quanto ao tema (...)" 
 
Nunes Henrique confirma que negociou com Álvares. "Nossa idéia foi mudar o nome para Abrasol 
Empresarial", diz. Teria ficado acertado que a organização mudaria o domínio para 
abrasolempresarial.org.br, deixando o domínio abrasol.org.br para a outra organização. A 
conclusão do acordo, porém, teria sido feita depois que ele já havia se desvinculado da entidade. 
"Cumpri meu mandato até abril de 2005", diz. Até essa data, a entidade teria cerca de 80 
associadas. 
 
Quanto ao envolvimento da igreja, Nunes Henrique diz que na época a Abrasol não havia 
concluído seu processo de formalização e, por isso, não tinha o CNPJ, necessário para o registro. 
Como a extensão ".org" requer que o pedido seja feito por uma organização sem fins lucrativos, 
uma empresa associada teria pedido à igreja para fazer o registro. Ele disse que solicitou a 
mudança, depois da formalização da Abrasol, e manifestou surpresa pelo fato de o registro 
continuar no nome da igreja. 
 
Do outro lado, Álvares acredita que as medidas acertadas não foram efetivas e pleiteia a 
transferência de domínio e da marca. Na sexta-feira, quem acessava o site "abrasol.org.br" 
encontrava uma página em construção sob o nome da associação das empresas de software livre. 
Em seguida, era remetido para o site da outra entidade.  
 



 
 
 
 

 
 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 fev. 2006, Tecnologia & Comunicações, p. B3 
 
 
 
 
 


