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É inaceitável que se infrinja o direito à propriedade intelectual. "Softwares proprietários 
impedem o desenvolvimento. Todas as pessoas devem ter direito a usar, estudar, copiar e 
modificar qualquer software, podendo distribuí-lo como desejar, seja gratuitamente ou 
cobrando taxas." Será mesmo verdadeira a idéia apregoada pelos defensores do software livre, 
que apóiam sua bandeira no sistema operacional Linux? A justificativa utilizada para criticar a 
proteção dos programas de computador pode (e deve!) ser questionada. Afinal, como o direito 
de liberdade do usuário pode infringir o direito à propriedade intelectual do criador? Na 
economia capitalista competitiva, onde o que vale são idéias e propostas inovadoras, como o 
inventor de um produto pode não ter direitos a um retorno financeiro sobre seu projeto?  
 
Essas questões vêm à tona quando o assunto é a licença pública geral (do inglês general public 
license, GPL). Criada em 1991 para regulamentar o uso do software livre, o programa 
distribuído sob seus termos pode ser copiado livremente. O indivíduo que alterar o código-
fonte e modificar o programa pode inclusive vendê-lo, satisfazendo apenas algumas condições, 
como manutenção do crédito do programador original e indicação da mudança. O programador 
original fica sem direitos sobre lucros de terceiros com a venda de seu programa, pois a GPL 
libera o pagamento de royalties.  
 
Com a disseminação do uso do software livre, inicialmente considerado uma forma de 
contracultura na computação, essas regras já começam a ser revistas. O objetivo é evitar 
interpretações dúbias, que já começavam a ocorrer com a primeira redação da licença – e 
atacar pontos até então irrelevantes ou mesmo inexistentes.  
 
A principal questão em discussão refere-se à proteção de softwares, realizada tanto por 
registro com base na Lei do Software (como é feito na maioria dos casos no Brasil) como por 
patentes. Essa proteção impede que outros programadores distribuam o programa sem que 
tenham uma licença específica concedida pelo titular da patente. Segundo a nova versão da 
GPL, redistribuidores de um software livre estão impedidos de torná-lo proprietário. Caso a 
patente de um software baseado nessa licença seja concedida, ela deve ser licenciada ampla e 
globalmente. Assim, a patente perde seu valor. A alegação de que softwares proprietários 
tornam aplicações e aprimoramentos mais caros leva-nos novamente à pergunta: será 
verdade?  
 
Esse pensamento não é partilhado atualmente nas empresas. A cultura do software livre ainda 
não está totalmente difundida, sobretudo nas grandes corporações. Afinal, segundo a própria 
licença GPL, não existem garantias de que o programa é imune a erros, gerando insegurança e 
a chamada síndrome do "Quem eu processo?", em caso de possíveis falhas graves. Além disso, 
a economia gerada pelo não-pagamento de licenças é revertida em gastos com treinamentos 
de usuários e implementação do sistema. Vale destacar ainda a falta de cultura de 
programação em ambientes livres, o que pode obrigar empresas a contratar profissionais 
especializados, acarretando novos custos. Não à toa o software proprietário é largamente 
utilizado; ele oferece aos usuários garantias de funcionamento e de melhorias no futuro.  
 
A proteção por patentes, ao contrário do que pregam os defensores do software livre, 
estimula, sim, o desenvolvimento de novos produtos. As empresas, ao perceberem que sem a 
licença para uso de determinado software estão perdendo mercado, terão a necessidade de 
projetar novos produtos e softwares capazes de realizar de maneira mais eficiente as funções 
do anterior. E, com a exclusividade garantida pela proteção por patentes, poderão buscar seus 
clientes outrora perdidos e, com isso, ter o retorno financeiro desejado.  
 
kicker: Na economia capitalista competitiva, como o inventor de um produto pode não ter 
direitos a um retorno financeiro sobre seu projeto?  
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