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T E C N O L O G I A O governo facilita o acesso
a programas e dá força ao software livre
POR ANDRÉ SIQUEIRA

O
uso de uma ferramenta tec-
nológica de ensino remoto
trouxe bons resultados para
o Ministério da Educação em
2005. O software e-ProInfo,

desenvolvido por técnicos da Secreta-
ria de Educação a Distância (Seed), ser-
viu como ambiente virtual para a for-
mação de 50 mil alunos, a maioria fun-
cionários de órgãos públicos, em 235
cursos de aperfeiçoamento profissio-
nal. Mas a grande novidade em 2006 é
que o programa, até hoje de uso restri-
to à esfera do governo, ficará disponí-
vel para download no site da Seed. Ou
seja, qualquer internauta poderá ter o
e-ProInfo no próprio computador, com
autonomia para alterá-lo e utilizá-lo co-
mo bem lhe convier.

Embora não seja o primeiro aplicati-
vo desenvolvido pelo governo e aberto
ao uso público, o e-ProInfo tornou-se
uma bandeira dos partidários do softwa-
re livre. O termo é empregado para defi-
nir os sistemas e aplicativos sem restri-
ções de uso, cópia, distribuição ou alte-
ração. A briga vai além das fronteiras
brasileiras e coloca em lados opostos as
organizações mundiais de defesa da li-
berdade de utilização dos programas (e
não de preço, já que livre não é sinôni-
mo de gratuito) e os grandes fabricantes
de software, como a Microsoft. Os de-
fensores dos chamados softwares pro-
prietários argumentam oferecer mais se-
gurança e melhor suporte ao usuário.

"Depois de três anos dedicados a
convencer e aculturar o governo para o
uso do software livre, podemos agora
mostrar os impactos reais dessa opção",
afirma Renato Martini, presidente do
Instituto de Tecnologia da Informação
(ITI), autarquia ligada à Casa Civil. A
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entidade é a responsável pela política,
iniciada em 2002, de preferência à ado-
ção de programas de código aberto (um
sinônimo, em bom informatiquês, para
software livre) no setor público.

Antes do e-ProInfo, o próprio ITI de-
senvolveu três softwares para certifica-
ção digital, tecnologia que confere mais
segurança às transações feitas pela in-
ternet. Outra iniciativa partiu da Em-
brapa, com a criação da rede AgroLivre,
que oferece gratuitamente a agriculto-
res e pecuaristas os programas desen-
volvidos pelos técnicos do órgão de pes-
quisa. Há ainda o Cacic, sigla para o
Configurador Automático e Coletor de
Informações Computacionais, criado
pela Empresa de Tecnologia e Informa-
ções da Previdência Social (Dataprev)
e usado hoje em 7 mil computadores
em várias esferas do governo federal.

Mas nenhuma iniciativa do governo na
área de software livre foi capaz, até
agora, de atingir um público tão gran-
de quanto o e-ProInfo.
"O ambiente permite
criar uma escola virtual,
com interação entre
professores e alunos em
bate-papos on-line, fó-
runs de discussão e até
videoconferências" ,
afirma o diretor de in-
fra-estrutura da Secre-
taria de Ensino a Dis-
tância, Espártaco Ma-
dureira Coelho.

Antes da liberação definitiva para os
internautas, o e-ProInfo será registra-
do no Instituto Nacional de Proprieda-
de Intelectual (Inpi) e vai receber a
chamada Licença Pública Geral, docu-
mento virtual obtido na própria inter-
net. O objetivo é garantir que o progra-

O MEC vai
permitir o uso
irrestrito de
um aplicativo
para ensino
a distância

ma mantenha as características que o
tornam um software livre. "Uma rede
de ensino, por exemplo, pode até alte-
rar o programa e cobrar pelo seu uso,
mas será obrigada a manter aberto o
código-fonte, as linhas de programa-
ção", explica Coelho.

Embora não impeça que outros usuá-
rios lucrem a partir do
programa desenvolvi-
do pelo governo, a li-
cença obriga o compar-
tilhamento de todos os
aperfeiçoamentos fei-
tos sobre a versão ori-
ginal. Esse mecanismo
já traz resultados para
a rede AgroLivre, cujo
best seller é o progra-
ma Lactus, indicado
para o controle de ga-

do leiteiro. Marcos Vizoli, coordena-
dor da Embrapa Informática Agrope-
cuária, diz manter-se em contato com
um agrônomo de Fortaleza (CE), que
trabalha hoje na adaptação do aplica-
tivo para criações de cabras. "A idéia é
que essa nova versão também fique



disponível no site para outros pecua-
ristas usarem", afirma Vizoli.

Segundo o coordenador, a unidade
de Campinas (SP) tem cerca de 40 téc-
nicos, dos quais 15 se dedicam ao de-
senvolvimento de software. A equipe
não é grande, mas o modelo de softwa-
re livre permite que o trabalho seja so-
mado ao das demais unidades da Em-
brapa e até mesmo de outras empresas
e instituições também interessadas em
estimular o uso da informática no cam-
po. "O objetivo é compartilhar conhe-
cimento e levá-lo a um público que nor-
malmente não teria acesso à evolução
tecnológica", diz Vizoli.

Cláudio Chinaglia, dono do sítio Planal-
to, em São Carlos (SP), jamais imagi-
nou que usaria o computador para ad-
ministrar suas cerca de 200 cabeças de
gado. Ele recebeu a primeira versão do
Lactus, em 2001, e até hoje recorre à
máquina para acompanhar pesagem,
lactação, vacinação e cobertura dos ani-
mais. "O programa não deixa a gente
errar", garante o pecuarista. Atualiza-
ções e upgrades no software? "De vez

em quando, a gente
acha uns atalhos para
trabalhar mais rápi-
do", diz.

Ao usar o mesmo
aplicativo por mais
de três anos, sem re-
correr a técnicos para
modificar ou conser-
tar defeitos no Lac-
tus, Chinaglia enfra-
quece um dos princi-
pais argumentos dos
grandes fabricantes
de software, o de que
o custo de manuten-
ção desses programas
é mais alto. Segundo
especialistas, tudo de-
pende da natureza do
programa e do tipo de
uso que se fará dele.

"Estudos mostram
que, no final, a estru-
tura Linux (mais co-
nhecido sistema ope-
racional livre, em opo-
sição ao Windows, da
Microsoft) é mais one-
rosa para o usuário",
contrapõe o gerente

de estratégia comercial da Microsoft
Brasil, Roberto Prado. "Nosso cliente
paga a licença de utilização, mas tem
acesso a uma rede de suporte e a uma
família de programas e ferramentas que

não vai encontrar se utilizar somente
software livre", diz.

Prado também afirma que a Microsoft
oferece uma série de programas para
download gratuito, além de ferramentas
para o desenvolvimento de novas apli-
cações, que podem ser distribuídas para
outros usuários. Todos esses produtos,
entretanto, só funcionam se o computa-
dor tiver o sistema operacional Win-
dows, um software proprietário.

Com relação à política de software li-
vre do governo, Prado evita críticas dire-
tas. "Só queremos que sejam considera-
das as melhores soluções em cada caso.
O princípio da economicidade pode não
estar sendo levado em conta ern algumas
compras", diz o gerente da Microsoft.

A Oracle, outra gigante mundial na área
de produção de programas, arrisca um
discurso diplomático em relação aos
concorrentes livres, mas só até o mo-
mento em que os fabricantes indepen-
dentes chegam ao mercado principal
da empresa, os bancos de dados. "Te-
mos aplicativos desenvolvidos para fun-
cionar em ambiente Linux", diz a ge-
rente de Tecnologia da Oracle, Eliza-
beth Faria. "A concorrência é saudável,
mas o software livre tem limitações."
Ela dá como exemplo os bancos de da-
dos de grande porte, como os da Recei-
ta Federa! e do sistema eleitoral. "Ne-
nhum software livre é capaz de atender
a necessidades desse porte", afirma.

O consultor Sérgio Amadeu, que
ocupou a presidência do ITI até setem-
bro deste ano, acredita que é só uma
questão de tempo até que sejam desen-
volvidos softwares livres para atender
qualquer cliente. "Manter um software
proprietário é muito mais difícil e custo-
so do que desenvolvê-lo", garante.

Amadeu defende que o próprio go-
verno invista numa rede de especia-
listas na manutenção e desenvolvi-
mento de software livre. "O custo de
preparar alunos de escolas públicas
para atuarem como técnicos de infor-
mática é mais baixo que o de renovar
licenças de uso a cada ano", afirma o
especialista. "O fato de órgãos do go-
verno liberarem códigos de progra-
mas para uso público já é uma de-
monstração de que o modelo colabo-
rativo é muito mais eficiente, sobre-
tudo se considerarmos os pontos de
vista econômico e social." •
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