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Resumo

O presente trabalho trata da experiência de migração da plataforma de software

de um escritório de advocacia. Partindo da solução já implantada, baseada em produtos

Microsoft e chegando-se à uma solução baseada em GNU/Linux e aplicativos de código

fonte aberto.



Abstract

This work covers the experience of software plataform migration in a lawyers

office. From Microsoft products to GNU/Linux and open-source softwares.



Introdução

O presente trabalho tem como objeto o estudo de soluções em software livre para

a informatização de pequenas empresas, a partir da análise do caso da migração de um

escritório de advocacia.

Caracteriza-se o software livre por ser um programa de computador que garante

as seguintes liberdades ao usuário: utilizar, compartilhar, modificar e distribuir versões

modificadas, tendo como pressuposto o acesso ao código-fonte.

Exatamente porque na sua gênese há dispensa de direito patrimonial autoral, não

incide sobre o software livre a cobrança reiterada pelo uso do software, também conhe-

cida por royalties. Embora o preço não seja a questão do sofware livre e sim a liberdade, a

conseqüência é que, como regra, o uso de software livre apresenta uma economia conside-

rável aos usuários. Não bastasse, outra característica decorrente das liberdades inerentes

ao software livre é a grande integração por parte dos desenvolvedores, espalhados pelo

mundo todo. Nesse ambiente de liberdade e de intensa troca, há um campo fértil à criati-

vidade humana e, conseqüentemente, uma viabilização de padrões de excelência técnica.

O software livre, embora venha sendo cada vez mais utilizado, especialmente por

grandes empresas e órgãos governamentais, ainda não é a regra no mercado. Por conse-

guinte, no âmbito das pequenas e médias empresas, o uso de softwares livres é considera-

velmente pequeno.

A hipótese é a de que o uso de software livre é possível e significativamente mais

vantajoso em qualquer organização, inclusive por parte daquelas pequenas empresas, tra-

dicionalmente usuárias de software proprietário.

A justificativa do trabalho dá-se por razões simples. Num país em desenvolvi-
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mento, no qual o combate à fome ainda é prioridade, não se justifica o desembolso de

quantias altíssimas à título de pagamento de direitos patrimoniais autorais, especialmente

à grandes corporações internacionais que manipulam e monopolizam o mercado de soft-

ware proprietário. Não bastasse, o software proprietário não tem mostrado padrão de

excelência que justifique o seu uso em larga escala, especialmente naqueles países que

ainda necessitam desenvolver tecnologia, principalmente as consideradas limpas, pois

não se admite que em nome do progresso, os países em desenvolvimento continuem a

esgotar seus recursos naturais para fins de manutenção de superávit.

Ante as questões macro que estão colocadas na agenda internacional e nacional,

o software livre entra como elemento indispensável de inserção, na medida em que traz

consigo elementos históricos, políticos e filosóficos em favor da liberdade de informação.

Todavia, ao contrário do que já é empiricamente conhecido acerca do software livre, a

regra é o uso de programas de computador do tipo proprietários, o que remete, neces-

sariamente, à discussão quanto à efetiva compatibilidade do uso de software livre nas

organizações, especialmente nas pequenas e tradicionais - eis a problemática do presente

estudo.

O objetivo geral consiste em conhecer a possibilidade de êxito, os problemas e as

vantagens do uso de software livre numa pequena empresa, tradicionalmente usuária de

software proprietário, a partir do estudo de caso de um escritório de advocacia tradicional

de Florianópolis/SC, de pequeno porte.

Especificamente, objetivou-se:

a) definir e esclarecer o conceito de software livre, bem como suas caracterizações

e distinções em face de outros tipos de software;

b) fazer um resgate breve do histórico do software livre;

c) apresentar alguns exemplos de projetos de software livre, bem como alguns de

seus nichos de penetração, especialmente no Brasil;

d) explicitar a importância da informatização nas organizações modernas, bem

como as necessidades específicas de um escritório de advocacia.

e) demonstrar a substituição dos softwares proprietários por livres num ambiente

de usuários finais e inexperientes em software livre.
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Na estruturação da presente pesquisa partiu-se de alguns pressupostos, dentre os

quais, cita-se os mais relevantes:

1. Há maior viabilização de excelência técnica nos softwares livres, ante as con-

dições objetivas e subjetivas propriciadas pelo ambiente de liberdade da informação. As

objetivas são aquelas relacionadas ao compartilhamento de idéias em quantidade consi-

derável de modo facilitado e livre, e as condições subjetivas dizem respeito a um espírito

altruísta, de solidariedade e desenvolvimento coletivo que permeia, embora não exclusi-

vamente, os contribuintes do software livre.

2. A maior liberdade, em se tratando de software livre, reside naqueles programas

protegidos com a garantia de auto-manutenção ou auto-reprodução das liberdades que são

inerentes ao software livre, vez que a liberdade que também permite o aprisionamento não

é liberdade na sua inteireza, mas sim, liberdade limitada.

O principal referencial teórico está assentado nas idéias de Richard Stallman no

que concerne à conceituação de software livre. Já no âmbito da sociologia jurídica, es-

pecialmente para fins da análise do exercício profissional da advocacia, utilizou-se a obra

do jurista Roberto Aguiar.

O método de abordagem foi o dedutivo, entendido como aquele que estabelece

uma formulação geral e em seguida, busca as partes do fenômeno de modo a sustentar a

fórmula geral. Já o método de procedimento foi o monográfico-descritivo, que envolve

a análise do problema estabelecido, decompondo-o em seus diversos aspectos, procura

estabelecer relações que possam oferecer uma imagem do funcionamento de um sistema.

A forma de redação visou a evitar o comprometimento da dinâmica do texto prin-

cipal. Assim, as notas de rodapé possuem uma finalidade explicativa de informações

importantes no auxílio da compreensão do texto principal. Optou-se pela referência bibli-

ográfica mais resumida, no caso de obras, que ocorre no corpo do texto, fazendo menção

ao autor, ano da publicação e o número de páginas.

A técnica de pesquisa consistiu na utilização de pesquisa bibliográfica à obras,

sítios na Internet e pesquisa direta junto aos membros do escritório de advocacia selecio-

nado para fins do estudo de caso.

Este trabalho monográfico é composto de três capítulos, cuja síntese passa-se a
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expor:

Capítulo I: Tratou-se de apresentar um breve histórico do desenvolvimento do

software; a questão dos direitos autorais, especialmente a propriedade intelectual sobre

programa de computador; o conceito de software livre e seu histórico; a classificação dos

tipos de software quanto ao direito patrimonial, acesso ao código-fonte e custo; e, por fim,

o tratamento jurídico pátrio do software livre.

Capítulo II: Neste capítulo, o enfoque é a presença da informática nas organiza-

ções. Apresentou-se a necessidade de informatização das organizações; os problemas e

soluções para se chegar à informatização; a problemática decorrente da própria informa-

tização; as principais necessidades de informatização de um escritório de advocacia, bem

como a apresentação de alguns projetos livres e usos de software livre.

Capítulo III: Neste último capítulo, tratou-se de apresentar e analisar o estudo de

caso. Constam dele: a justificativa à seleção do caso estudado; o diagnóstico da infor-

matização do escritório; prognósticos possíveis (tradicional e a inovação); bem como os

comparativos dos prognósticos e a solução adotada.

Demais aspectos explicativos constam no corpo de cada capítulo. Enfim, eis um

trabalho que pretendeu subsidiar um novo olhar, a partir de um estudo de caso, para as

implementações de soluções de informática com software livre.



Capítulo 1

Software Livre

Neste capítulo será tratado o software livre, sua caracterização, surgimento e con-

texto. Para tanto, faz-se imprescindível um breve resgate histórico da idéia de software, o

seu tratamento jurídico e como o software livre apresenta-se neste processo evolutivo.

1.1 Breve histórico do software livre

Quando a idéia de computador transcendeu a da mera máquina de calcular, nasceu

o conceito de programa ou software1. Isto se deu com Charles Babbage e Augusta Ada

King, na Inglaterra, em 1834 (MAIA. 1999:09)2.

A idéia de software remete à noção de oposição ao hardware3, ou seja, aquilo

que é leve. Todavia, conceitualmente, software é muito mais que um elemento leve que

1"Software"é a expressão, em inglês, de programa (em informática). Todavia, dada a predominância

da língua inglesa no mundo atual, decorrente, especialmente, de uma supremacia econômica-militar com

reflexos no campo cultural, por parte dos Estados Unidos da América, no mundo, diversas expressões

inglesas vêm sendo utilizadas diretamente, por diversos países, sem tradução para a língua pátria.
2Charles Babbage (1791-1871) Cientista inglês que entre outras invenções, propôs o modelo de uma

"máquina de diferenças"considerado o primeiro computador. Augusta Ada King (1815-1852), matemática

Inglesa, assistente de Babbage, é considerada por muitos como a primeira programadora de computadores.
3Hardware, em inglês, significa equipamento (em informática). Porém, hard significa duro, severo,

rude. Já "ware", entre outros, significa mercadoria, ferramenta. Logo, tem-se que hardware dá a idéia de

uma ferramenta ou instrumento duro, enquanto o software seria o instrumental complementar da máquina

do tipo leve.
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compõe um determinado sistema computacional. A legislação pátria definiu com precisão

o conceito de software, por meio do art. 1◦, da Lei N◦ 9.6094, de 19.02.98, segundo a

qual "Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções

em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de

emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos,

instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para

fazê-los funcionar de modo e para fins determinados."

As primeiras implementações de computadores programáveis só obtiveram su-

cesso na década de 40 e eram programados somente em linguagem de máquina, por meio

de cartões perfurados, ou então, por meio de chaves (MAIA. 1999:13). Como a progra-

mação era feita em linguagem de máquina, um programa feito para uma máquina X só

rodaria em sua sucessora Y se esta fosse idêntica à primeira, o que nunca acontecia. No

início da década de 50 já estava se tornando mais caro desenvolver ou corrigir um pro-

grama em linguagem de máquina do que executá-lo. Nesta mesma época, surge a idéia

de pseudo-códigos e sub-rotinas interpretadoras5. Neste novo paradigma, o programa-

dor passou a trabalhar em uma linguagem de alto nível, mais próxima do pensamento

humano do que a linguagem de máquina. O resultado deste trabalho dá origem à um

pseudo-código que é interpretado por uma máquina virtual. Assim, mesmo que a arqui-

tetura do computador mude, basta re-escrever a máquina virtual e todos os programas

rodam também no novo computador. Atualmente, este conceito é conhecido como inter-

pretação. A idéia seguinte foi a de embutir as rotinas interpretadoras, responsáveis pela

tradução do código de alto nível em linguagem de máquina, no programa. Este processo

é conhecido como compilação. A primeira linguagem comercial de alto nível bem su-

cedida foi o FORTRAN - FORmula TRANslator, desenvolvida por Backus na empresa

estado-unidense IBM e ficou pronta em 1954 (MAIA. 1999:29-30).

Inúmeras foram as linguagens propostas e/ou implementadas, assim como as mu-

4Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização

no País, e dá outras providências.
5Estas idéias aparecem no apêndice D do livro The Preparation of Programs for an Electronic Digital

Computer, de Wilker, Wheeler e Gill, em 1951 (MAIA. 1999:29).
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danças de paradigma e técnicas de engenharia de software, desde a década de 50 até os

dias de hoje. No início, a construção de software era muito mais uma necessidade da

própria indústria de hardware. Com a portabilidade adquirida por meio destas técnicas, o

software passou, cada vez mais, a ser visto como um produto sendo desenvolvido também

por terceiros e abrangendo diversas plataformas.

Com esta revolução, nasce uma nova indústria, a do desenvolvimento de software.

Dentro desta indústria algumas corporações já faturaram bilhões de dólares vendendo per-

missões de uso de softwares, inclusive os de qualidade duvidosa. Ao Investir considerável

monta de seus recursos financeiros em estratégias de vendas, estas mesmas empresas, fi-

zeram com que milhões de usuários vissem com naturalidade as "telas azuis da morte"6,

as falhas de proteção geral, violações à regiões de memória, etc.

Todavia, antes mesmo da explosão da indústria de softwares proprietários, outras

inúmeras instituições, dentre universidades, organizações não governamentais - ONG’s,

comunidades cibernéticas e iniciativa privada, já vinham desenvolvendo softwares den-

tro de uma perspectiva de excelência técnica, numa filosofia de padrões abertos e sem

segredos industriais.

1.2 Direito Autoral

Para se entender o que é software livre e mesmo software proprietário, que cons-

titui a sua antítese, é importante explicitar o conceito de direito autoral, porquanto é em

função da renúncia dos direitos patrimoniais decorrentes do direito autoral que se pode

classificar o software como livre ou proprietário.

O direito autoral, à luz da concepção jurídica do fenômeno, é tratado como um

direito de propriedade de caráter "pessoal".7 Pode ser definido como o conjunto de prer-

6Expressão recorrente no meio da informática para designar o travamento irrecuperável de estações

Microsoft Windows.
7Segundo DINIZ (1996:224), há polêmica entre os juristas acerca da natureza jurídica do direito autoral.

Para alguns, a propriedade intelectual não pode ser colocada juntamente como Direito das Coisas, pois que

a propriedade, tradicionalmente, sempre teve por objeto bens corpóreos. Por conseguinte outros avançam

mais, negando a própria natureza jurídica do direito autoral ante o caráter social das idéias; argumentam
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rogativas de ordem não-patrimonial (direitos morais) e de ordem pecuniária (direitos pa-

trimoniais) que a lei reconhece a todo criador de obras intelectuais, de qualquer modo

exteriorizadas, de alguma originalidade, no que diz respeito à sua paternidade e ao seu

ulterior aproveitamento, por qualquer meio durante a sua vida, e aos seus sucessores, pelo

prazo estipulado em lei8.

No direito brasileiro, o direito autoral está assegurado por meio da Constituição

Federal de 1988, bem como por meio de leis ordinárias. A Constituição Federal, sob a

rubrica ’Dos direitos e garantias individuais’, assegura no art. 5◦, XXII, o direito de pro-

priedade; no inciso IX, estipula a liberdade da expressão da atividade intelectual, artística,

científica e de comunicação, independentemente de censura ou de licença; no inciso XIII,

estatui:"Aos autores de obras literárias, artísticas e científicas pertence o direito exclu-

sivo de utilizá-las. Esse direito é transmissível por herança, pelo tempo que a lei fixar";

e no inciso XXVIII, ”b” assegura o direito de fiscalização do aproveitamento econômico

das obras criadas. Por meio da Lei N◦ 5.988 de 14 de dezembro de 1973, posteriormente

alterada e atualizada pela lei N◦ 9619 de 19 de fevereiro de 1998, deu-se a regulação dos

direitos autorais, da qual se extrai que o conceito de obra intelectual foi dado, especial-

mente, por meio de exemplificações9.

que o pensamento humano pertence a todos, assim, propriedade social e que a inspiração da alma não pode

ser objeto de monopólio.
8Sobre direitos autorais ver : DINIZ (1996:227-238).
9Dispõe a Lei N◦ 9.610/98, no seu Art. 7◦ "São obras intelectuais protegidas as criações do espírito,

expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se

invente no futuro, tais como:

I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas;

II - as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza;

III - as obras dramáticas e dramático-musicais;

IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra qualquer

forma;

V - as composições musicais, tenham ou não letra;

VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;

VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia;

VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;

IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza;
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A legislação que regula os direitos autorais, peremptoriamente, no seu art. 22. de-

clara que"pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou".

O direito moral emana da personalidade do autor e, por conseguinte, seu direito

autoral também recai sobre o conteúdo ideal de seu trabalho, que está muito acima de in-

teresses pecuniários e que consiste na prerrogativa de fazer com que a obra seja intocável

mesmo depois de sua alienação, de exigir que ela venha sempre acompanhada do nome do

autor e de melhorá-la quando for conveniente. O direito moral ou intelectual é inalienável

e perpétuo, ao passo que o direito patrimonial, pecuniário ou econômico é temporário e

transmissível. São direitos morais do autor, nos termos do art. 24 da Lei N◦ 9.610/98:"I

- o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;

II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como

sendo o do autor, na utilização de sua obra;

III - o de conservar a obra inédita;

IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prá-

tica de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em

sua reputação ou honra;

V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada;

VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilizao já auto-

X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, pai-

sagismo, cenografia e ciência;

XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação inte-

lectual nova;

XII- os programas de computador;

XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras,

que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual.

§Os programas de computador são objeto de legislação específica, observadas as disposições desta Lei

que lhes sejam aplicáveis.

§A proteção concedida no inciso XIII não abarca os dados ou materiais em si mesmos e se entende sem

prejuzo de quaisquer direitos autorais que subsistam a respeito dos dados ou materiais contidos nas obras.

§No domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma literária ou artística, não abrangendo o seu

conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos direitos que protegem os demais campos da propriedade

imaterial".
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rizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem;

VII - o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente

em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou

audiovisual, preservar sua memória, de forma que cause o menor inconveniente possível

a seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe

seja causado".

Quanto aos direitos patrimoniais, a legislação dispõe que"cabe ao autor o direito

exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica"10, ou seja,

dar o melhor aproveitamento econômico à sua obra. Depende de autorização prévia e ex-

pressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, conforme dispe o artigo

29 da Lei N◦ 9.610/9811.

10Art. 28 da Lei N◦ 9.610/98.
11"Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer moda-

lidades, tais como: I - a reprodução parcial ou integral;

II - a edição;

III - a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações;

IV - a tradução para qualquer idioma;

V - a inclusão em fonograma ou produção audiovisual;

VI - a distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor com terceiros para uso ou explo-

ração da obra;

VII - a distribuição para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer

outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para percebê-la em um tempo

e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, e nos casos em que o acesso às obras ou

produções se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário;

VIII - a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, mediante:

a) representação, recitação ou declamação;

b) execução musical;

c) emprego de alto-falante ou de sistemas análogos;

d) radiodifusão sonora ou televisiva;

e) captação de transmissão de radiodifusão em locais de freqüência coletiva;

f) sonorização ambiental;

g) a exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo assemelhado;
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Pela legislação brasileira, independentemente de registro, os direitos autorais de

qualquer obra intelectual estão assegurados, independentemente de registro. Nesse sen-

tido, dispõe a Lei N◦ 9.610/98

"Art. 33. ninguém pode reproduzir obra que não pertença ao domínio público, a

pretexto de anotá-la, comentá-la ou melhor-la, sem permissão do autor.

parágrafo único. Os comentários ou anotações poderão ser publicados separa-

damente".

Entretanto, em algumas situações, tais como na ocorrência do prazo prescricio-

nal, determinado produto, obra ou idéia torna-se de domínio público, ou seja, dispensa a

permissão do autor. Extinguem-se então, os direitos patrimoniais, porém, mantém-se os

direitos morais, porquanto estes são inalienáveis12 e imprescritíveis. Já os direitos patri-

h) emprego de satélites artificiais;

i) emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo e meios de comunicação

similares que venham a ser adotados;

j) exposição de obras de artes plásticas e figurativas;

IX - a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem e as demais formas

de arquivamento do gênero;

X - quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas".
12Neste sentido, veja-se o que diz a Lei N◦ 9.610/98:Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou

parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular, pessoal-

mente ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão

ou por outros meios admitidos em Direito, obedecidas as seguintes limitações:

I - a transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza moral e os expressamente

excluídos por lei;

II - somente se admitir transmissão total e definitiva dos direitos mediante estipulação contratual escrita;

III - na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo será de cinco anos;

IV - a cessão será válida unicamente para o país em que se firmou o contrato, salvo estipulação em contrá-

rio;

V - a cessão sá se operará para modalidades de utilização já existentes à data do contrato;

VI - não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, o contrato será interpretado restriti-

vamente, entendendo-se como limitada apenas a uma que seja aquela indispensável ao cumprimento da

finalidade do contrato.
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moniais prescrevem em 70 anos, conforme colhe-se do texto legal:"Art. 41. Os direitos

patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados de 1◦ de janeiro do ano sub-

seqüente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil.

Parágrafo único. Aplica-se às obras póstumas o prazo de proteção a que alude o caput

deste artigo".

Segundo o art. 45 da lei N◦ 9.610/98, além das obras em relação às quais decorreu

o prazo de proteção aos direitos patrimoniais, pertencem ao domínio público, as obras

de autores falecidos que não tenham deixado sucessores e as de autor desconhecido, res-

salvada a proteção legal aos conhecimentos técnicos e tradicionais. Nos termos do art.

14 da mesma lei citada, titular de direitos de autor quem adapta, traduz, arranja ou or-

questra obra caída no domínio público, não podendo opor-se à outra adaptação, arranjo,

orquestração ou tradução, salvo se for cópia da sua. Assim, nossa legislação permite a

apropriação de obra intelectual de domínio público, desde que sobre ela tenha havido al-

guma inovação, ou seja, não impõe que o usuário disponibilize ao público, com a renúncia

dos seus direitos patrimoniais, a versão modificada da obra originária. E mais, compete

ao Estado a defesa da integridade e autoria da obra caída em domínio público (art. 24, §2

da Lei N◦ 9.610/98). A cessão total ou parcial dos direitos de autor, dever ocorrer sempre

por escrito e presume-se onerosa. Assim, a ausência de cessão dos direitos autorais, por

escrito, faz presumir violação de direitos autorais. Mesmo na hipótese de renúncia dos

direitos patrimoniais, deve o autor efetuar esta renúncia por escrito, podendo incluir as

condições para que ocorra esta cessão.

1.3 Propriedade intelectual sobre programa de computa-

dor

No Brasil tem-se dispositivos legais específicos para softwares. Atualmente, a Lei

em vigor é a N◦ 9.609 de 19 de fevereiro de 1998, sendo que a Lei N◦ 9.610, também de

19 de fevereiro de 1998, regulatória dos direitos autorais, aplica-se aos direitos autorais
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de programas de computador, em caráter complementar13. Todavia, a proteção da propri-

edade intelectual de programa de computador apresenta algumas distinções da proteção

dada às demais propriedades intelectuais. A Lei N◦ 9.609/98 dispõe, no seu art. 2◦, que

"o regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o confe-

rido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País,

observado o disposto naquela lei específica."Todavia, no §1◦ ressalva:

"Não se aplicam ao programa de computador as disposições relativas aos

direitos morais, ressalvado, a qualquer tempo, o direito do autor de reivindicar a

paternidade do programa de computador e o direito do autor de opor-se a alte-

rações não-autorizadas, quando estas impliquem deformação, mutilação ou outra

modificação do programa de computador, que prejudiquem a sua honra ou a sua

reputação".(grifa-se)

Como se vê do texto legal, os direitos morais da propriedade intelectual de soft-

ware são bem menores do que aqueles relacionados às demais propriedades intelectuais.

A Lei N◦ 9.609 revogou a anterior, a Lei N◦ 7646 de 18 de dezembro de 1987.

Dentre outras providências, a lei atual:

a) Dá fim reserva de mercado para o comércio de software. Concede à qualquer

empresa o direito de comercializar qualquer tipo de software.

b) Preserva o direito autoral sobre o software, sendo que o direito moral mantém-

se como inalienável e intransferível.

c) Amplia o prazo de proteção do direito autoral de 25 para 50 anos e desobriga, a

critério do autor, o registro do software junto ao órgão competente.

13É de se notar que a Lei N◦ 9.609/98, que trata da propriedade dos programas de computadores, foi

publicada no Diário Oficial da União no mesmo dia em que o foi a Lei N◦ 9.610/98, sendo que a primeira

apresenta um aspecto específico e a outra mais genérico. Todavia, há uma relação de complementaridade.

Do próprio art. 7◦ da Lei N◦ 9.610/98 extrai-se que "São obras intelectuais protegidas as criações do

espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou

que se invente no futuro, tais como:

(...) XII - os programas de computador;

§1◦ Os programas de computador são objeto de legislação específica, observadas as disposições desta Lei

que lhes sejam aplicáveis."
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d) Desobriga o exame de similaridade exigido até então para os softwares estran-

geiros.

e) Define que as modificações feitas em um software pertencem a quem as fez,

para que isto não ocorra deverá haver contrato com cláusula preventiva.

f) Concede à Polícia Federal, poderes para fiscalizar computadores em busca de

licenças de softwares proprietários, já que tornou crime de sonegação fiscal usar software

ilegal.

g) Explicita o princípio constitucional de Direito Internacional da reciprocidade

entre países. Assim, os direitos atribuídos pela lei ficam assegurados aos estrangeiros

domiciliados no exterior, desde que o país de origem do programa conceda, aos brasileiros

e estrangeiros domiciliados no Brasil, direitos equivalentes.

h) Inclui o direito exclusivo de autorizar ou proibir o aluguel comercial, não sendo

esse direito exaurível pela venda, licença ou outra forma de transferência da cópia do

programa.

i) Define que pertencerá exclusivamente ao empregador, contratante de serviços ou

órgão público, os direitos relativos ao programa de computador, desenvolvido e elaborado

durante a vigência de contrato (de trabalho ou bolsista) ou de vínculo estatutário.

j) Determina que o uso de programa de computador será objeto, necessariamente,

de contrato de licença. Na eventual inexistência do contrato, o documento fiscal relativo

à aquisição ou licenciamento de cópia serve de comprovação da regularidade do seu uso.

Segundo a legislação referida, não constituem ofensa aos direitos autorais de pro-

grama de computador, nos termos do art. 4◦:

I - a reprodução, em um só exemplar, de cópia legitimamente adquirida, desde

que se destine à cópia de salvaguarda ou armazenamento eletrônico, hipótese em que o

exemplar original servirá de salvaguarda;

II - a citação parcial do programa, para fins didáticos, desde que identificados o pro-

grama e o titular dos direitos respectivos;

III - a ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente, quando se der por

força das características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos nor-

mativos e técnicos, ou de limitação de forma alternativa para a sua expressão;
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IV - a integração de um programa, mantendo-se suas características essenciais, a um sis-

tema aplicativo ou operacional, tecnicamente indispensável às necessidades do usuário,

desde que para o uso exclusivo de quem a promoveu.

Ressalvados os casos acima, os demais atos não autorizados pelo autor constituem

violação de direitos autorais, cuja penalidade básica prevista é a de detenção de seis me-

ses a dois anos ou multa. Todavia, essa penalidade é aumentada para a de reclusão de

um a quatro anos e multa, se a violação consistir na reprodução, por qualquer meio, de

programa de computador, no todo ou em parte, para fins de comércio, bem como quem

vende, expõe à venda, introduz no País, adquire, oculta ou tem em depósito, para fins

de comércio, original ou cópia de programa de computador, produzido com violação de

direito autoral.

O crime de violação de direito autoral, somente se procede mediante queixa, ou

seja, somente por formulação de pedido de processamento criminal pelo atingido, dire-

tamente ao juiz competente. É a hipótese em que o atingido ingressa com a ação penal.

Todavia, quando o crime for praticado em prejuízo de entidade de direito público, autar-

quia, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo poder

público, ou do ato resultar sonegação fiscal, perda de arrecadação tributária ou prática de

quaisquer dos crimes contra a ordem tributária ou contra as relações de consumo, será

dispensável a queixa do titular do direito autoral. O crime terá início pela forma mais

comum, ou seja, com a denúncia pelo ministério público ao juiz, o qual poderá ordenar a

busca e apreensão das cópias produzidas ou comercializadas com violação de direito de

autor, suas versões e derivações.

Independentemente da ação penal, o prejudicado poderá intentar ação para proibir

ao infrator a prática do ato incriminado, bem como a de perdas e danos, com cominação

de pena pecuniária para o caso de transgressão do preceito.

Em suma, tem-se uma legislação que garante os direitos autorais de programa de

computador, especialmente os direitos patrimoniais, sendo que o uso regular é compro-

vado por meio de contrato de licença por escrito. A sua inexistência ou da nota fiscal

de aquisição do programa pressupõe violação de direito autoral, com conseqüências no
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campo criminal e civil.

Considerando que o prazo prescricional do direito autoral do programa é de 50

anos, dificilmente haverá muita utilidade dos programas que caírem no domínio público

por conta da prescrição.

Nessa legislação há que se considerar a grande proteção dada às empresas de

softwares proprietários, na medida em que torna nula a licença que exima qualquer dos

contratantes das responsabilidades por eventuais ações de terceiros, decorrentes de vícios,

defeitos ou violação de direitos de autor.

1.4 Conceito de software livre

Software livre é o termo utilizado para designar um programa de computador que

não é proprietário, ou seja, o seu autor renuncia aos direitos patrimoniais decorrentes do

direito autoral e permite ao usuário o acesso ao código-fonte. Assim, o software livre não

implica renúncia aos direitos autorais, mas apenas de um dos seus elementos constitutivos,

o direito patrimonial.

Para que um software possa ser designado livre, deverão ser asseguradas as se-

guintes liberdades ao usuário:

a) de utilizar o programa, para qualquer finalidade; b) de estudar como o pro-

grama funciona e adaptá-lo s suas necessidades; c) de redistribuir cópias; d) de melhorar

o programa e depois liberar os melhoramentos.

O conceito acima exposto foi consagrado com Richard Stallman, em seu Mani-

festo do Software Livre, em 1984, para o qual o software livre representa uma opção

política do cientista em favor da sociedade. Todavia, no mundo da informática, outras

correntes entendem que o software livre constitui apenas um paradigma de desenvolvi-

mento de software, ou seja, as liberdades que lhe são inerentes viabilizam um padrão

de excelência. O software livre, pelas próprias características inexoráveis de liberdade,

apresenta-se como produto sempre passível de melhoramento, com alto grau de interação

entre programadores, na medida em que informação livre propicia um ambiente criativo.

Assim, pode-se dizer que o software livre constitui um produto coletivo e exa-
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tamente por isso, viabiliza padrões de excelência, bem como aumenta a disponibilidade

social do produto, seja pela redução de custos, seja pela possibilidade de melhoramento.

Ocorre que, numa sociedade dividida em classes sociais distintas, baseada na pro-

priedade privada dos bens necessários à vida num sentido amplo, o software livre parece

apresentar-se na contramão da história, fadado ao fracasso. Todavia, numa leitura dialé-

tica da sociedade, é possível perceber que a própria exacerbação da propriedade privada

apresenta-se como um entrave ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia (C&T). Não

é à toa que grandes inventismentos em C&T dão-se por meio do Estado, ou seja, recursos

coletivos.

Em se tratando de desenvolvimento de software, o fenômeno do emperramento

também se apresenta. Tanto é que grandes empresas optaram por utilizar software livre

como forma de superar obstáculos no mundo da evolução tecnológica.

Ocorre que, mais uma vez, a apropriação privada de recurso ou produto coletivo

traz à tona uma questão ética, a saber, os efeitos inerentes e nefastos da propriedade

privada, qual seja, a privação da coletividade do uso de um bem necessário à vida em

favor de um indivíduo, o proprietário. É aí que reside a grande discussão em torno dos

reflexos do software livre.

Enquanto para alguns o software é meio para se atingir excelência, para outros, é

mais que isso. Trata-se do conjunto de benefícios sociais, entre os quais a excelência do

produto, evidentemente.

Todavia a acessibilidade pela coletividade é questão de maior relevância no soft-

ware livre. Em sendo o produto assumidamente coletivo, mais anti-ético afigura-se a

hipótese, num dado momento, de apropriação privada de obra derivada deste produto,

cessando, a partir de então, a possibilidade de auto-perpetuação das liberdades inerentes

ao software livre.

Nessa linha de ausência de garantia das liberdades inerentes ao software livre,

tem-se uma excelente fonte de fomento não onerosa de empresas desenvolvedoras de

softwares proprietários. Ademais, para o exercício da apropriação privada do produto

coletivo com repercussão social significativa, é necessário dispor de condições para tal, e

nesse sentido, o software livre poderá também se integrar ao sistema de auto-reprodução
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da propriedade privada.

Os defensores de que o software livre deverá ser tão livre a ponto de não proibir

a sua apropriação privada apegam-se a argumento paradoxal, na medida em que a liber-

dade somente deixa de existir quando ocorre o aprisionamento. Assim, a liberdade que

aprisiona não é mais liberdade, senão que aprisionamento.

Exatamente para garantir o aspecto solidário e coletivo do software livre é que

correntes com visão social mais ampla defendem a auto-manutenção da liberdade inerente

do software, de modo que inexiste apenas uma liberdade: aquela que leva a extinção da

própria liberdade.

1.5 Breve histórico do software livre

No seu nascedouro, o software é livre. Todavia, a apropriação privada de um

determinado programa surge como conseqüência do modo de produção capitalista, qual

seja, aquele baseado na propriedade privada. Essa gênese é semelhante a de outros bens,

tais como os recursos naturais, que ao longo da nossa civilização foram sendo apropriados

individualmente em detrimento da coletividade14.

Assim, nas décadas de 50 e 60, os softwares eram comumente distribuídos com

14Explica DINIZ (1996: 85-86) que no início das civilizações, as formas originárias da propriedade ti-

nham uma feição comunitária. Posteriormente, na Roma antiga, tinha-se a propriedade coletiva das gens

ou cidades e posteriormente da família, possuindo cada indivíduo uma restrita porção de terra (hectare)

e somente eram alienáveis os bens móveis. A propriedade coletiva foi dando lugar à privada, passando

pelas seguintes etapas: 1)propriedade individual sobre objetos necessários à existência de cada um; 2)pro-

priedade individual sobre os bens de uso particular, suscetíveis de serem trocados com outras pessoas; 3)

propriedade dos meios de trabalho e de produção; 4) propriedade individual nos moldes capitalistas, seu

dono pode explorá-la de modo absoluto. Todavia, dadas as conseqüências nefastas decorrentes da exclusão

social, o próprio sistema capitalista, visando à própria manutenção do sistema, incorpora medidas mitigado-

ras dos impactos da propriedade privada, entre as quais, a inclusão da função social da propriedade privada,

a coletivização, por meio do Estado, de determinados bens e serviços. Também como conseqüência desses

impactos, diversos países experimentaram ou experimentam sistemas políticos e econômicos que socializa-

ram os bens de produção e limitaram o acúmulo de propriedades, tal como ocorreu com a ex-URSS, China,

Cuba, etc.
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o código-fonte e sem restrições, em fóruns tais como: IBM SHARE; grupos de usuários

DEC DECUS; ou na seção Algorithms da Communications of the ACM journal.

Em 07 de abril de 1969 é postada a RFC15 número 1, que descreve o primeiro

software para a Internet, na época ainda ARPANET. A livre disposição das RFC’s e,

especificamente, os algoritmos dos protocolos é o fator chave para o desenvolvimento da

Internet.

A Universidade da Califórnia, em Berkeley, no ano de 1974 distribui o software de

gerência de base de dados, Ingress, sob licença de Berkeley Software Distribution-BSD16,

que apenas dispunha que era obrigatória a citação dos autores. Importante salientar que

o projeto e a licença BSD tem início com a liberação do Ingress. Nessa época, a uni-

versidade já usava o sistema operacional UNIX da AT&T, código-fonte aberto, porém

proprietário e não gratuito. Constantemente, a universidade fazia melhorias no sistema

operacional e começou a redistribuir os códigos-fontes, até que a AT&T resolveu proibir

a universidade de Berkeley de disponibilizá-lo, por vias indiretas17. Consequentemente,

a equipe de desenvolvimento da universidade iniciou um processo de limpeza do código-

fonte, retirando tudo que era da AT&T, resultanto no software BSD.

O Professor Donald E. Knuth da Universidade de Stanford, em 1978, inicia seu

trabalho no TeX, um aplicativo para processamento de texto com recursos avançados. Até

hoje o TeX distribuído como software livre.18

Em 1983, Richard Stallman, escreve o manifesto GNU, por meio do qual rein-

vindica o retorno da forma livre de publicar e compartilhar software e códigos-fonte.

O engajamento de Stallman tem início quando era pesquisador do laboratório de inte-

15Do Inglês, Request for Comments - requisição para comentários. Estão disponíveis em http://www.rfc-

editor.org e formam uma base de dados de documentos sobre a Internet. Os documentos abordam protoco-

los, procedimentos, programas, conceitos e etc"
16BSD significa não somente o nome da licença da Universidade de Berkeley, mas também um projeto de

desenvolvimento de software, bem como o nome do sistema operacional desenvolvido pela Universidade.
17A proibição era indireta, na medida em que a AT&T cobrava do usuário final o pagamento de licença,

que foram ficando cada vez mais caras, posteriormente à aquisição da Universidade de Berkeley. Por sua

vez, a universidade era pressionada pelos usuários a liberar uma versão do sistema operacional livre de

código da AT&T.
18A diagramação deste documento foi realizada com auxílio desta ferramenta
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ligência Artificial do Massaschussets Institute of Tecnology-MIT. Naquela época, ao se

deparar com a ausência do driver de uma impressora para o sistema operacional em que

trabalhava, e ante a negativa da companhia fabricante da impressora em fornecer-lhe o

código-fonte do driver ou documentação que o ajudasse a resolver o problema, sob a

alegação de desinteresse em fazer seus equipamentos funcionarem naquela plataforma,

Stallman revolta-se contra os softwares proprietários. Ficou furioso, reputando egoísmo

da empresa, pois além de não se esforçar para fazer com que seu equipamento fosse útil,

ainda dificultava o trabalho alheio. Então, Stallman resolveu fazê-lo sozinho. E mais,

publicou o código-fonte para que outros pudessem portar aquele software para suas plata-

formas e até mesmo suportar outras impressoras, apenas modificando algumas instruções.

Em 1984, Stallman demite-se do MIT e dá início ao projeto GNU. Desenvolvedo-

res ao redor do mundo começam a criar uma vasta gama de ferramentas compatíveis com

o UNIX, incluído, por exemplo, um editor (Emacs) e um compilador (GCC). O objetivo

do projeto é distribuir como software livre um sistema operacional completo.

O X Window System é distribuído em 1985 como software livre, coberto pela

licença MIT based X Consortium.

Em 1985 é criada por Richard Stallman a organização Free Software Foundation-

FSF, cujo objetivo era construir um sistema operacional completo e totalmente livre.

Iniciou-se o processo, construindo compiladores, editores, ligadores e toda uma série de

aplicativos necessários ao funcionamento de um sistema.

A primeira empresa com o objetivo de prestar suporte comercial softwares de livre

distribuição fundada sob a marca Cygnus em 1989. Neste mesmo ano, William e Lynne

Jolitz escrevem uma série de artigos no Dr. Dobbs Journal sobre como portar o BSD Unix

para a plataforma i386.

A Free Software Foundation anuncia, em 1990, sua intenção de construir um ker-

nel tipo Unix. O projeto batizado como GNU Hurd. O objetivo é suprir a falta de um

sistema operacional completamente livre.

Linus Torvalds, um jovem estudante finlandês, resolve desenvolver um sistema

operacional do tipo Unix. Usando ferramentas GNU, tais como o GCC - Gnu C Compiler.

Assim, em agosto de 1991, anuncia no Newsgroup minix.os.comp que está trabalhando
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em um sistema operacional. Dois meses depois, Linus Torvalds publica o código-fonte

de seu kernel. Depois disso, centenas de voluntários ao redor do mundo se juntaram a ele.

O kernel é então nomeado Linux e, no final do ano, a primeira versão auto-suficiente do

Linux, a 0.11 é liberada. A partir de então, desenvolvedores puderam trabalhar no Linux

sem depender de ferramentas proprietárias ou outros sistemas operacionais.

O esforço no sentido de integrar o kernel de Linus Torvalds e sua equipe com

todos os aplicativos e bibliotecas desenvolvidos pela FSF resulta na primeira versão do

GNU/LINUX. Começam a aparecer as empresas responsáveis pela distribuição de todo

aquele software. Estas empresas ganhavam (e ainda ganham) dinheiro, colocando uma

infinidade de softwares em uma mídia (no inicio, disquetes, hoje CD’s e DVD’s) e vêm

contribuindo com o desenvolvimento do projeto GNU/Linux, aprimorando-o.

É disponibilizado o sistema operacional 386BSD versão 0.1 por William e Lynne

Jolitz, em julho de 1992. Neste mesmo ano, a força aérea dos EUA contrata com a Univer-

sidade de Nova Yorque (NYU) para a construção de um compilador que será distribuído

como software livre. Este compilador ficou conhecido como Ada 95. O time de desenvol-

vimento utilizou o GNU gcc para geração de código e chamaram o compilador de GNAT

(GNU NYU19 Ada 95 Translator).

Em agosto de 1993, a primeira Distribuição Linux é liberada no mercado sob o

nome Slackware20 Linux, por Patrick Volkerding na Moorhead State University, USA.

A versão do sistema operacional FreeBSD21 1.0 é disponibilizada na Internet, em

dezembro de 1993, juntamente com seu código-fonte.

Em 1994 o projeto GNAT recebe um grande impulso ao incorporar o núcleo da

tecnologia ADA de seus criadores originais. A estratégia da ACT22 era melhorar ainda

mais o GNAT e vender serviços de suporte ao invés de vender licenças de seu compilador

proprietário. Neste mesmo ano é iniciada, por Marc Ewing, a Red Hat GNU/Linux dis-

19NYU New York University
20O nome Slackware no idioma inglês quer dizer preguiçoso. Ou seja, o usuário já deveria prever que

faria todo o trabalho de configuração do sistema sozinho. Isto gera dificuldades extras, porém o controle

sobre o que se está fazenda aumenta significativamente.
21O FreeBSD, assim como o NetBSD e o OpenBSD, é derivado do 386BSD.
22ACT quer dizer Ada Core Tecnology. A empresa que distribuia o compilador ADA originalmente.
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tribution, no mês de março o primeiro exemplar do The Linux Journal é publicado, e em

maio a versão 2.0 do FreeBSD é liberada.

A primeira distribuição oficial do Apache é liberada sob a versão 0.6.2., em abril

de 1995:

Em 1996 ocorre a primeira conferência sobre software livre, em Cambridge, Mas-

sachusetts, USA.

Com o objetivo de mitigar problemas de usabilidade do sistema GNU/Linux anun-

ciada a criação do projeto KDE23, em outubro de 1996:

Eric S. Raymond apresenta, em junho de 1997, seu artigo "The Cathedral and the

Bazaar"versado sobre como o modelo de desenvolvimento de software livre funciona.

Em agosto de 1997, anunciada a criação do projeto GNOME24.

A empresa Netscape declara sua intenção de liberar o código-fonte de seu browser,

o Netscape Navigator25, em janeiro de 1998. O artigo de Raymond teve muita influência

nesta decisão empresarial.

Chris Peterson cunha o termo "open source"e registra-o em fevereiro de 1998:

O código do Netscape é liberado em abril de 1998. Os primeiros defeitos ou

"bugs"consertados e as primeiras melhorias começam a chegar em apenas algumas horas.

A versão 2.0 do Debian 2.0 é liberada em julho de 1998. Mais de 300 desenvolve-

dores voluntários trabalharam em mais de 1.500 pacotes de software 100% livres. Neste

período é liberada a versão 1.0 do gerenciador de janelas KDE. Em agosto deste ano o

jovem Linus Torvalds e seu sistema operacional Linux saem na capa da revista Forbes e

em outubro, a IBM decide testar software livre usando o servidor http Apache em seus

servidores AS/400. No dia 31 de outubro deste ano, os Halloween documents, trazidos

a público por Eric S. Raymond, atribuídos à gigante empresa Microsoft, apresentam as

estratégias da empresa de combate aos concorrentes, inclusive o software livre. A técnica

consistia em absorver o padrão de mercado, estender novas funcionalidades, criando um

23KDE um projeto para construção de um gerenciador de janelas, hoje em sua versão 3.2.2 um dos

melhores ambientes gráficos para UNIX.
24Um concorrente do projeto KDE. Surgiu como reação aos problemas de licenciamento relacionados ao

KDE e ao uso da biblioteca Qt, que na época não era de livre distribuição.
25Na época, o maior concorrente do Microsoft Internet Explorer.
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padrão de fato diferenciado, suportado apenas por sua plataforma. Com isso, ficou expli-

citada a forma predatória de atuação da Microsoft no mercado. No mês seguinte, a Intel

e a Netscape investem na Red Hat Linux.

Em janeiro de 1999, é liberada a versão 2.0 do Samba. Com uma implementação

dos protocolos de controle de domínio da Microsoft, desenvolvidas utilizando engenharia

reversa, habilita o Linux à prover serviços para redes com estações windows.

Nesta mesma época, a Hewlett-Packard e a Compaq anunciam planos de oferecer

sistemas baseados em Linux. A Dell anuncia que irá comercializar seus servidores tam-

bém com Linux pré-instalado. A Loki Entertainment Software anuncia que irá portar o

jogo Civilization: Call to Power para Linux.

Em fevereiro, vários usuários de Linux e BSD se uniram no "Windows Refund

Day"(Dia de devolução do Windows). Eles visitaram a Microsoft, desejando devolver as

licenças não utilizadas, adquiridas forçadamente quando compraram seus computadores

com o sistema pré-instalado.

Em abril, o projeto FreeS/WAN libera uma implementação livre do IPSec, habili-

tando o Linux à prover funções de gateway de VPN’s26 usando um padrão da indústria.

O primeiro processador Intel IA-64 fica pronto em agosto, vários fabricantes de

sistemas operacionais tinham recebido, meses antes, emuladores do processador. Apenas

o Linux estava pronto para rodar na nova arquitetura desde seu primeiro dia.

A empresa Sun adquire a StarDivision e anuncia que irá liberar o StarOffice sob a

licença Sun Community Source License, alguns meses depois liberaria-o sob GPL.

Em janeiro de 2000 a versão 1.0 do Red Flag Linux (Linux Bandeira Vermelha)

é liberada na República Popular da China. No mesmo mês o Linux Professional Institute

anuncia que está disponível seu primeiro exame de certificação.

Em março, o servidor web Apache já rodava em mais de 60% dos servidores da

Internet. No mês seguinte, Andy Tanenbaum libera o sistema operacional Minix sob a

licença BSD. Se o Minix fosse software livre desde o princípio, o Linux provavelmente

jamais teria existido.

Em maio, aproximadamente 140 empresas distribuiam o Linux no mundo. A Red

26VPN - Virtual Private Networks são redes privadas montadas sobre a Internet.
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Hat tinha reconhecimento mundial e era líder na América do Norte, a SuSE liderava na

Europa, a Turbolinux na Asia e a Conectiva na américa do Sul. Quatro anos se passaram

e o panorama de liderança não mudou muito.

Nesta época a comunidade software livre ainda enfrenta problemas de incompati-

bilidade de hardware. A HP, a Intel, a IBM e a NEC anunciam o "Open Source Develop-

ment Lab"(laboratório de desenvolvimento software aberto), que fez grande quantidade

de hardware ficar disponível para Linux, em agosto.

A patente do algoritmo de criptografia RSA expira no mês seguinte. Transações

web seguras podem ser realizadas também sem o uso de software proprietário.

A IBM anuncia, em 2001 que irá investir 1 bilhão de dólares em software livre.

Menos de um anos depois, em entrevista, um alto executivo afirma que boa parte dos

investimentos já foram recuperados devido ao aumento nas vendas de seu equipamentos

com Linux.

Nos últimos anos, várias leis são aprovadas no Brasil visando a adoção do software

livre no governo. Destaca-se o Município paulista de Amparo (43 Km de Campinas) que

aprovou uma lei proibindo o uso de software proprietário na prefeitura.

1.6 Classificação dos tipos de software

Os programas de computador não se dividem apenas entre os chamados livres

ou proprietários. Evidentemente que esta classificação tem grande significado, especi-

almente porque envolve a liberdade do seu uso e modificações. Todavia, quanto à de-

terminados critérios, tem-se outras classificações dos programas de computador, também

importantes de serem aqui colocadas, especialmente visando a evitar confusões.

Para fins ilustrativos, elegeu-se os três principais critérios, de modo que um único

software pode receber várias classificações, dado os critérios a que é submetido.
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1.6.1 Quanto ao direito patrimonial: software proprietário ou soft-

ware livre

Desde que o sistema econômico dotou de valor todo e qualquer bem, tangível ou

intangível, faz-se valer, de maneira a proteger e beneficiar a individualidade em detri-

mento da coletividade, os direitos autorais ou copyright. Tal mecanismo permeia nossa

sociedade, garantindo ao indivíduo os direitos morais e os direitos patrimoniais sobre sua

obra.

Como o direito autoral está muito mais associado aos direitos patrimoniais, é co-

mum, devido à desinformação, a confusão dos dois conceitos, encontrar a referência de

que sobre determinada obra inexiste direito autoral, quando o mais corrento seria dizer

que inexistem direitos patrimoniais.

Assim, quanto ao direito patrimonial, diz-se que um software poder ser porprietá-

rio ou livre. Um programa de computador é proprietário quando seu uso, redistribuição

ou modificação é proibido ou restringido de forma que não se possa fazê-lo livremente.

Um software proprietário pode ter, embora seja muito raro, seu código-fonte disponível,

desde que o usuário pague os direitos patrimoniais do autor. Este era o caso do sistema

operacional Unix27.

Já um software é livre quando seu uso, redistribuição ou modificação é totalmente

livre, ou seja, o usuário não paga os direitos patrimoniais ao seu autor, porquanto houve

a renúncia desse direito (ato de vontade) ou caiu no domínio público (fato decorrente

de lei). Ao contrário do software proprietário, que para sua caracterização independe do

acesso do usuário ao código-fonte, o software livre tem como pressuposto o acesso ao

código-fonte, exatamente para viabilizar as liberdades que lhe são inentes.

1.6.1.1 Software livre protegido com copyleft

Dentre os softwares livres, há um tipo de software que estabelece um requisito

extra, visando a garantir as liberdades inerentes ao software livre, ou seja, uma garantia

de que o software uma vez livre, sempre será livre, ainda que modificado, no todo ou

27Distribuído pela gigante norte-americana das telecomunicações AT&T.
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em parte. Trata-se do copyleft, que se utiliza, tal qual o copyright, de um instrumento

contaminante, auto-reprodutor do tipo de software quanto ao direito patrimonial. Como

exemplo de software livre protegido com copyleft tem-se aquele protegido com a Licença

Pública Geral- GPL, criada pela Free Software Fundation.

Poder-se-ia argumentar que o software protegido com copyleft não poderia ser

enquandrado como software livre, vez que contém mecanismo impeditivo de uma das

liberdades, a de apropriação privada de sua modificação, ou seja, a criação de um software

proprietário a partir de um software livre.

Ocorre que se trata de uma discussão acerca do próprio fim da liberdade, dado

pelo exercício de uma liberdade inaugural. A questão pode ser posta do seguinte modo:

qual liberdade é mais livre, aquela que é tão livre a ponto de aprisionar ou aquela que só

impõe um limite, a de cessação da própria liberdade?

O copyleft envolve uma discussão de fundo político e filosófico. Parte de pressu-

posto em favor da coletividade. Sua gênese está fundada na idéia de que a humanidade

vem acumulando capital cultural há milênios e, portanto, não se pode creditar o mérito de

uma descoberta a apenas um indivíduo.

1.6.1.2 Software semi-livre

Há determinados softwares cujas licenças permitem copiar, utilizar, distribuir, mo-

dificar e redistribuir as versões modificadas, nos termos do conceito geral de software

livre, todavia, apresentam um requisito restritivo de uso.

Embora ocorra a renúncia do direito patrimonial do autor, nem todos podem utili-

zar o programa para qualquer finalidade. Uma das restrições mais conhecidas diz respeito

à finalidade direta ou indiretamente lucrativa do uso, ou seja, o usuário não poderá utilizar

o programa para fins comerciais.

De acordo com a Free Software Fundation, trata-se de software semi-livre, por-

quanto há restrição à liberdade de uso. A ferramenta de criptografia PGP (Prety good

privacy) é um exemplo de programa semi-livre.
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1.6.2 Quanto à disponibilidade do código-fonte: software aberto ou

software fechado

Um programa de computador pode ter seu código-fonte disponível, sendo deno-

minado software de código aberto ouopensource. Caso o software seja distribuído em

sua forma binária, compilado para uma determinada plataforma, portanto sem acesso ao

código-fonte, diz-se que é um software fechado.

Em geral, um programa de código aberto também é um software livre, vez que,

raramente, algum software proprietário disponibiliza seu código-fonte. Dentro da lógica

de lucratividade com os direitos patrimoniais, a não disponibilização do código-fonte visa

a dificultar o domínio da tecnologia por outros desenvolvedores de programa, reforçando

a defesa dos direitos patrimoniais e a presença no mercado.

1.6.3 Quanto ao custo: gratuito ou mediante pagamento

Um programa de computador pode ser distribuído de forma gratuita ou mediante

pagamento de certa quantia. A quantia pode se referir para pagamento do direito patrimo-

nial do autor ou da mídia que contém o software.

No caso de software livre, todo e qualquer pagamento jamais poderá se referir

a pagamento dos direitos patrimoniais do autor, na medida em que a renúncia destes

direitos é requisito inexorável a este tipo de software. Assim, quando há pagamentos,

estes podem se referir aos serviços agregados à distribuição do software, tais como mídia,

transporte, suporte, fornecimento de cópia ou mesmo a remuneração pelo trabalho de seu

desenvolvimento.

De acordo com a própria Free Software Foundation - FSF (http://www.fsf.org)

um software é livre se lhe for inerente a permissão de copiar, utilizar, distribuir, modificar

e redistribuir versões modificadas, de forma gratuita ou mediante pagamento. Para que

isso tudo possa ser feito é imprescindível que o código-fonte acompanhe o programa. O

conceito de software livre não está ligado ao preço, mas sim à liberdade de poder se fazer

com ele o que bem entender, exceto restringir a liberdade alheia de proceder do mesmo

modo.
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Todavia, como existe uma quantidade razoável de software livre disponibilizados

na Internet, o usuário poderá obtê-lo a um custo baixíssimo28, bastando fazer o down-

load do programa. O software livre não impede sequer o desenvolvimento de software

comercial, ou seja, é produzido e vendido por uma empresa com finalidade lucrativa.

O compilador GNAT da linguagem de programação ADA é um exemplo deste tipo de

software, assim como algumas distribuições do Linux.

O usuário, por sua vez, poderá fazer o que bem entender com o que acabou de

comprar, exceto transformar eventual modificação que tenha feito em software proprietá-

rio, no caso de software livre protegido por copyleft.

Software proprietário (de código aberto ou fechado) também pode ser distribuído

gratuitamente, porém, como regra, possui limitantes ao seu uso, seja temporal ou de com-

plementaridade de outros programas.

Quando os softwares proprietários com código fonte fechado são distribuídos gra-

tuitamente, chamam-se Freeware. É um software distribuído sem custo, porém todos os

direitos são reservados e o código-fonte do programa não é disponibilizado, nada é per-

mitido sem a prévia autorização do autor.

Outros softwares tem as mesmas características dos Freeware, porém permitem

a resdistribuição gratuita de cópias pelo usuários a outros, são os chamados Shareware.

Neste caso, é comum o autor pedir, mas normalmente não obrigar, que seja paga uma

quantia pelo uso do programa.

É bastante frequente que softwares proprietários sirvam muito mais para fins pro-

pagandísticos, como amostra grátis, de todo um conjunto de softwares disponível no mer-

cado. Por esta razão, a gratuidade do uso de tais softwares cessam em determinado tempo

de uso ou ainda indicam a necessidade de instalação de outros softwares para fins de seu

perfeito funcionamento.

Há casos ainda em que o software proprietário é distribuído gratuitamente para fins

de projeção da empresa no mercado ou mesmo impedir o sucesso de software semelhante

de outra empresa no mercado.

28Em geral, energia elétrica e outros instrumentos necessários para acessar a Internet.
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1.7 Proteção do software livre no ordenamento jurídico

brasileiro

Ao disponibilizar um software como livre, o criador deve atentar-se para o fato

de que, perante a legislação brasileira, mesmo que não se diga nada, todos os direitos

(morais e patrimoniais) estarão reservados ao autor, sendo os patrimoniais por 50 anos.

Então, caso o autor queira renunciar aos seus direitos patrimoniais, permitindo livre o

uso, reprodução, distribuição e alteração, deverá fazê-lo por meio de contrato de licença.

Diversos são os tipos de licenças de software livre, dentre as quais a GPL destaca-se,

dada a sua característica de garantidora da liberdade inerente ao software livre. Quanto

aos direitos morais, resumem-se a dois direitos: o de reinvindicar a paternidade a qualquer

tempo e o de opor-se às alterações não autorizadas e atentatórias à sua reputação e honra.

Conforme já exposto anteriormente, poucas são as limitantes de um contrato de licença de

software. Assim, as licenças de software livre existentes são compatíveis com as normas

jurídicas brasileiras, inclusive a GPL. As garantias dos programas somente são exigíveis

no caso de sua comercialização, exatamente como qualquer bem disposto no mercado.



Capítulo 2

Informática nas organizações

Neste capítulo será tratado o uso da informática nas organizações, especialmente

considerando as demandas, a ocorrência de dificuldades mais frequentes, bem como a

inserção do software livre neste contexto.

2.1 Necessidade de informatização das organizações

O aumento da complexidade das atividades cotidianas das organizações, associado

ao aumento da velocidade de interação entre os processos, torna imprescindível um sis-

tema de informática. Na era do conhecimento, não se concebe uma organização moderna

desprovida dos meios de processamento digital da informação. Conforme bem explica o

jurista AGUIAR (1991:62),

"A máquina introduz na sociedade ocidental um novo componente conceitual que

vai se ligar à idéia de progresso: a velocidade. O mais adiantado torna-se sinônimo do

mais veloz. O mais veloz também significa o mais eficiente. O mais eficiente condiciona o

mais produtivo. A máquina é mais veloz para produzir mais em menos tempo e com custo

reduzido. Por isso a máquina tem uma função fundamental como redutora dos salários

dos trabalhadores livres na medida em que potencia a produção, deixando invariável o

custo da mão-de-obra."

O advento da Internet mudou a forma de trabalho, produção e aquisição de co-
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nhecimento. Agora, mais do que nunca, dá-se de forma coletiva. A velocidade com que

os dados fluem na grande rede de computadores não só informa como também deforma

a sociedade em que vivemos. A necessidade de se ter excelência no que se faz, de lidar

com a crescente complexidade, trabalhar em grupo, obter informações que estão disponí-

veis em vários cantos do mundo e provenientes de várias fontes, torna vital ao indivíduo

dominar a tecnologia da informação, sob pena de não dar conta dos problemas sob sua

responsabilidade.

2.2 A Problemática da adoção de tecnologia proprietá-

ria.

Quando a tecnologia utilizada na informatização de uma organização é proprie-

tária, tem-se um aprisionamento ao modelo adotado. Dificilmente alguma característica

do software irá mudar em função de uma necessidade de um usuário em específico. E,

mesmo que isso venha a acontecer, os custos associados à uma personalização seriam

proibitivos.

Além disso, a política de empresas desenvolvedoras de softwares proprietários,

salvo raras exceções, não é a de promover a facilidade de mudança de plataforma. Muito

pelo contrário. A Microsoft, detentora de um volume de negócios da ordem de um terço

do produto interno bruto - PIB do Brasil, algo em torno de 216 bilhões de dólares, há

muito tempo adota estratégias predatórias.

À título de exemplo, tem-se o caso da empresa Netscape que, de líder de mercado,

foi à falência após a Microsoft integrar o Internet Explorer gratuitamente ao seu sistema

operacional Windows 98.

No jogo da dominação do mercado pelas empresas de tecnologia proprietária,

nem sempre a melhor tecnologia ou a melhor relação custo/beneficio é a líder de vendas.

Contudo, a falta de liberdade de escolha não é o único problema do modelo de negócio

dominante.

Devido à restrição de acesso ao código-fonte, somente a empresa detentora da
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tecnologia poderá fazer as correções de bugs e vulnerabilidades do produto. Portanto,

trata-se de um processo lento, principalmente se comparado com a velocidade de correção

debugsem projetos de software de código-aberto.

Diariamente, milhares de usuários de softwares proprietários têm seus sistemas

comprometidos pela ação de agentes de software conhecidos como malwares1. Estatís-

ticas do instituto Computer Economics estimam que o prejuízo causado somente pelos

vírus Blaster, Welchia e Sobig.F, no ano passado, ultrapassaram os 2 bilhões de dólares.

Não bastasse todas estas limitações, um país pouco informatizado como o Brasil,

se comparado com os países de Primeiro Mundo, envia por ano, mais de 1 bilhão de

dólares ao exterior, na forma de pagamento de licenças de uso de software. À título de

ilustração, o orçamento do Governo Federal para o programa Fome-Zero em 2004 foi de

400 milhões de reais.

2.3 Alguns projetos livres com aplicação em escritórios.

Visando mitigar esteapartheid tecnológico provocado por plataformas proprie-

tárias, segredo industrial, padrões fechados e cobrança desmedida de royalties, tem-se o

movimento software livre. Este movimento é muito mais que um apanhado de programas

de código-fonte disponível. É um movimento social que propõe que a tecnologia deve

ser usada de todas as maneiras socialmente justas e úteis. Nesta seção, faz-se referência à

projetos com aplicação à escritórios. A lista não tem o intuito de ser exautiva.

Projeto OpenOffice.org

É um conjunto de aplicativos para escritório, composto por processador de textos,

planilha de cálculo, editor html, editor de desenhos vetoriais e editor de apresentações.

Mais do que um conjunto de softwares, o OpenOffice.org é um projeto internacional, com

a missão de criar um pacote para escritório que rode na maioria das plataformas, provendo

1Malware é um software que tem como objetivo corromper ou furtar dados ou mesmo abrir caminho

para a ação de outros usuários mal intencionados. Exemplos de malwares são os vírus de computador, os

vermes, os cavalos de tróia, etc.
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acesso às funcionalidades por meio das interfaces de código aberto e dos documentos

formatados com tecnologia de conhecimento e domínio públicos.

Segundo a comunidade OpenOffice.org, desde que se iniciaram as contagens em

2001, 27.515.412 cópias do software foram distribuídas gratuitamente pela Internet. O

pacote já foi traduzido para diversos idiomas, dentre eles o português do Brasil. Este

trabalho foi desenvolvido por uma equipe, distribuída pela Internet e coordenada pelo En-

genheiro Químico Cláudio Ferreira Filho de Rondonópolis-MT.

Gerenciadores de janelas

Um ambiente gráfico é o que dá suporte aos aplicativos, de maneira que se possa

utilizá-los com cliques de mouse e arrastos de janelas. Para que o usuário do sistema de

informática sinta-se confortável ao utilizar o sistema, obtendo boa produtividade, deve ser

disponibilizada uma interface de utilização amigável. Atualmente, o conceito de gerenci-

ador de janelas está bem desenvolvido nos sistemas de código aberto. Temos, entre vários

outros projetos, o GNOME e o KDE que cumprem muito bem esta função.

O projeto KDE foi fundado em outubro de 1996 por um grupo de hackers2 GNU/

Linux que viram a necessidade de um ambiente gráfico (gerenciador de janelas) para a

plataforma UNIX. Todo o desenvolvimento vem sendo feito e publicado pela Internet.

Como o projeto é desenvolvido por vários colaboradores independentes, não há

o controle de uma única companhia que possa vir a restringir alguma funcionalidade do

ambiente. Como todo software livre, é permitido a qualquer um contribuir ou redistribuir

o KDE.

Atualmente, o projeto KDE já tem mais linhas de código do que o Kernel do

Linux, conta com uma infinidade de aplicativos integrados ao desktop, assim como um

ambiente de desenvolvimento de novas aplicações. Isto é provido por mais de 800 cola-

boradores indivuduais distribuídos em 39 países3.

2Hacker é a expressão que designa a pessoa com profundo conhecimento em informática. Todavia,

popularmente, tem servido para designar também aquele que utiliza este conhecimento aprofundado para

burlar sistemas de segurança de informática.
3Fonte: www.kde.org
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O projeto GNOME faz parte do projeto GNU, provê um ambiente atrativo e in-

tuitivo para usuários finais, ao mesmo tempo que disponibiliza ferramentas para desen-

volvimento e integração de aplicações para os usuários avançados. O projeto está sendo

desenvolvido dentro de uma perspectiva não só de acessabilidade, no sentido de liber-

dade de acesso ao código-fonte e gratuidade no uso e compartilhamento, mas também de

usabilidade, com foco no usuário iniciante.

Atualmente o projeto de interfaces gráficas GNOME já tem equipes de tradução

para mais de 80 idiomas. Voluntários podem colaborar com o projeto de tradução ou com

o desenvolvimento das várias aplicações disponíveis no projeto em C, C++, C#, Java, Perl

ou Python.

A organização das centenas de colaboradores do projeto GNOME dá-se por meio

de comunidades, o time de liberações agenda uma nova versão para cada seis meses. Den-

tre os apoiadores deste projeto, além de inúmeros colaboradores individuais, estão várias

empresas, tais como: HP, Novell, Sun, Red Hat, MandrakeSoft, entre outras.

Navegadores Internet

Contrariando as estatísticas, o Microsoft Internet Explorer não é o único projeto

de browser bem sucedido. Embora a Microsoft disponibilize muito esforço para que a

web funcione somente no seu browser, são inúmeros os projetos, de código-fonte aberto,

disponíveis para uso em diversas plataformas. Um destes é o FireFox, projeto descendente

do browser Mozilla, originado da abertura dos fontes do Netscape em 1998. O fruto

do projeto roda em plataformas Linux e também em Windows, MacOS, OS/2, BeOS e

Solaris. Foi projetado para ser um browser leve e rápido. Tem capacidade para bloquear

janelas que se abrem sem permissão, as famigeradas popup’s , javascripts, etc. Contudo,

uma das maiores vantagens, está na possibilidade de se trabalhar com abas, ao invés de

múltiplas janelas.

O desenvolvimento do projeto Mozilla dá-se, assim como tantos outros projetos

de código aberto, pela Internet. Seus colaboradores interagem via listas de discussão,

canais de IRC, sítios na web e newsgroups.

Outro browser largamento utilizado é o Konqueror. Trata-se de um projeto da
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família de apliações para o KDE, funciona como browser Internet e gerenciador de arqui-

vos. Tem suporte a reconhecimento de tipos de arquivo, servindo como um visualizador

universal. Suporta plugins do netscape, está em conformidade com os padrões da W3C.

É altamente configurável, podendo servir à vários propósitos, desde um navegador web

comum, até ferramenta cliente de sistema CVS, ftp, gerência de arquivos, etc.

Gerência de finanças

Para a organização de contas a pagar e receber, investimentos, etc tem-se alguns

projetos, dentre eles pode-se citar o Kmymoney do projeto KDE. Este aplicativo importa

e exporta dados via arquivos QIF, podendo ser alimentado com extratos bancários ou com

dados provenientes de outras aplicações de gerência financeira.

Outro projeto é o GnuCash, atualmente na sua versão 1.8. Suporta transações

agendadas; pagamento de contas; tributos; sincronização com Bancos com sistema de de-

tecção de entradas redundantes; excelente documentação; suporte à vários usuários; su-

porte à varios tipos de moeda, inclusive trabalhando com mais de uma ao mesmo tempo.

Está disponível para download gratuito, sob os termos da GPL, em 21 idiomas, inclusive

o Português do Brasil.

Clientes de Email

Dentre os inúmeros projetos opensource de clientes de email, pode-se citar pelo

menos dois: o Evolution da Ximian, adquirida pela Novell, o kmail do KDE.

O cliente de correio eletrônico do KDE, conhecido como Kmail, trabalha com am-

bos os protocolos IMAP e POP, ambos com SSL ou TLS, aceita múltiplas contas de email,

maildir, lista de contatos, expiração de mensagens, criptografia com PGP ou GnuPG, au-

tenticação SMTP, autenticação DIGEST-MD5, filtros para classificação de mensagens,

suporte à vários conjuntos de caracteres, importação de mensagens de outros clientes de

email, suporte à HTML, suporte à múltiplas identidades, suporte à PGP/MIME conforme

RFC 3156, entre outras características.

O Evolution, é mais do que um cliente de email, ele reune também agenda, ge-

renciador de contatos, lista de tarefas e calendário em um poderoso aplicativo para co-
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laboração. É flexível, suporta emails em HTML ou texto plano, podendo incluir lista de

contatos que desejam receber as mensagens em um ou outro formato. Provê filtragem

de mensagens, classificando ou descartando, automaticamente. Possui também suporte

à múltiplas contas. Dentre as funcionalidades agregadas, tem-se função de gerência de

compromissos, compromissos recorrentes, lembretes, alarme visível ou audível vinculado

aos compromissos, suporta integração com apontamentos do Microsoft Outlook, Novell

GroupWise e/ou outras aplicações que suportem o padrão iCalendar.

O Evolution oferece ainda, função de sincronização com Palm. É compatível

com LDAP. Suporta vCards e é compatível com outras aplicações que suportem o padrão

vCard. Garante a privacidade e a segurança com PGP/GPG, SASL, SSL/TLS e certifi-

cados S/MIME.Oferece ainda conectividade com Microsoft Exchange 2000/2003, Novell

GroupWise, Lotus Domino e SuSE Linux OpenExchange. Importa e exporta suas pastas

para outros clientes de email, tais como o Eudora, UNIX mbox, MH, Maildir, Netscape e

Outlook Express.

2.4 Principais necessidades de informatização de um es-

critório de advocacia

O trabalho do advogado é extremamente dependente do processador de texto.

Logo após a entrevista com o cliente, já vêm os instrumentos de procurações, contrato

de honorários, petições iniciais, defesas, recursos e inúmeras outras peças processuais

que devem chegar ao magistrado dentro do padrão exigido pelo Poder Judiciário. Dados

os rígidos prazos, com os quais os advogados têm de trabalhar, deve-se dar atenção redo-

brada ao quesito segurança. Uma vulnerabilidade do sistema explorada por um agente,

humano ou software, pode fazer com que se perca um prazo, consequentemente, prejudi-

cará seriamente a imagem do escritório e dos seus profissionais.

Dado o volume de normas jurídicas, julgados e comentários interpretativos daque-

las normas, designados doutrina, associado à velocidade com que se formam tais fontes do

Direito sobre os mais variados assuntos, torna-se imprenscindível ao advogado ferramen-
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tas de pesquisa jurídica. Livros, revistas, ou até mesmo coletânea de leis ou jurisprudência

em discos compactos não são suficientes para aparelhar o profissional moderno.

As publicações das decisões judiciais do Diário Oficial da Justiça já não são mais

possíveis de serem lidas por meio da consulta direta ao periódico, pois é morosa, não aces-

sível remotamente e geradora de resíduos que muito representam num espaço comercial

no meio urbano.

As trocas de informações entre cliente e advogado já se tornam indispensáveis

por e-mail, pois pouco tempo sobra para diversas consultas presenciais ou por telefone.

Muitas das atas de audiências já estão disponíveis na Internet, dipensando fotocópias de

autos processuais. Por sua vez, tanto o Poder Judiciário Estadual como o Federal, já estão

informatizados de modo que o andamento processual é acessível a qualquer pessoa, por

meio dos sítios oficiais.

A velocidade decisória do poder Judiciário, com a informatização, aumentou con-

sideravelmente. Por conseguinte, o acompanhamento destas decisões demanda informa-

tização também do escritório.

O trabalho em equipe vada vez mais vem obrigando a fluidez da informação. Há

uma interdependência de profissionais não somente do Direito, mas das ciências contá-

beis, econômicas, biológicas, médicas, da administração, entre outras.

O uso da informática na pesquisa e edição de texto em substituição às máquinas de

escrever representou uma verdadeira revolução na profissão, na medida em que deu uma

velocidade e um volume espetacular na produção de peças processuais. Não se digita mais

extensos julgados, nos quais há citações de outros não menos extensos: "seleciona-se",

"copia-se"e "cola-se"o texto desejado. O problema não mais é digitar longas petições,

mas gerenciar inúmeros arquivos.

Assim, um escritório de advocacia minimamente aparelhado necessida de editor

de texto, cliente de e-mail, navegador Internet, interfaces gráficas amigáveis e sistema

operacional estável e seguro.
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2.5 Exemplos de uso de software livre

Esta seção destina-se a apresentação de alguns casos de uso do software livre.

Visa a demonstrar a amplitude alcaçada por uma tecnologia não proprietária, servindo de

indicador de qualidade e compatibilidade.

2.5.1 Caso do metrô paulistano.

No ano de 1999, a companhia de metrô paulista necessitou atualizar os aplica-

tivos de escritório dos mais de 1600 computadores da empresa. Ao fazer um estudo

dos gastos associados à atualização, só em licenças de uso, a gerência de tecnologia da

informação(TI) resolveu procurar uma alternativa. Desde então, a companhia vêm pro-

gressivamente substituindo os recursos do MS-Office por uma alternativa livre. Primeiro,

pelo StarOffice e atualmente, pelo OpenOffice.org.

Segundo informações da gerência de tecnologia da empresa, o fator economia foi

decisivo na troca. Nada menos que 700 mil reais por ano são poupados, pois este é o valor

para se manter licenciado o parque de 1600 microcomputadores existentes no metrô.A

confiança na qualidade e a visão de que liberdade no uso do software é fundamental à

empresa justificam e complementam o contexto que os incentiva neste caminho. Neste

processo de migração, desde 1999 nenhuma licença de MS-Office foi comprada.

Porém, nem tudo foi de graça. Ainda não existia material didático em português

para o Staroffice ou para o OpenOffice.org. Para tanto, foi contratada uma empresa espe-

cializada para fazer a documentação e os treinamentos. No mesmo espírito de liberdade

contido no software que solucionou o problema das licenças, a companhia paulista de

metrô disponibilizou os materiais didáticos para download gratuito. Atualmente, estão

disponíveis as apostilas dos principais módulos tanto do StarOffice, versões 5.1 e 5.2,

como também do OpenOffice.org 1.0, 1.0.1 e 1.1.0 no sítio da empresa na Internet.



39

2.5.2 O caso da IBM com o Kernel do Linux

No ínicio desta década, a mundialmente expressiva IBM, deu-se conta de que,

mesmo fabricando um bom hardware, em termos de custo versus desempenho, não pos-

suía um sistema operacional bom o suficiente para fornecer com seus servidores. Isto

estava fazendo com que a concorrente Sun ganhasse mercado. Pior ainda era que o sis-

tema operacional comercial líder, para os servidores da IBM, na época, era o Microsoft

Windows NT, da mesma empresa parceira que, na década anterior, lançara seu Microsoft

Windows 3 e acabara com o projeto OS/2 da IBM.

Neste cenário, dá-se inicio a uma operação de tornar o Linux bom o bastante

para aplicações críticas, já que manter o AIX para a arquitetura Intel sairia muito mais

caro e o mercado de sistemas operacionais proprietários já estava saturado pela gigante

Microsoft. Então, a IBM fez várias melhorias no kernel e nos drivers do Linux, além de

áreas importantes como escrita em discos e suporte a multi-processamento com acesso

não-uniforme à memória4.

A IBM é a única produtora de computadores de grande porte que vem reportando

crescimento de vendas no segmento. Segundo informações da própria IBM, um ano foi o

tempo de retorno dos investimentos de 1 bilhão de dólares na adequação do Linux aos pro-

dutos da IBM. Com isso, tem-se que o uso de software não se contrapõe ao crescimento

dos setores lucrativos. Todavia, dada a ausência de "segredos", especialmente quando se

tem o software está protegido com copyleft, tem-se uma redução das possibilidades de

monopólio do mercado.

2.5.3 O primeiro sistema operacional para o Itanium

Enquanto a Intel e a HP ainda estavam desenvolvendo seu novo processador, o Ita-

nium 64 bits, as grandes empresas desenvolvedoras de sistemas operacionais, tais como

a Microsoft5 e a própria HP6, já estavam de posse de emuladores para testar as recentes

4Tecnologia desenvolvida pela Sequent, uma empresa que a IBM comprou, especializada em computa-

dores multiprocessados.
5O Microsoft Windows NT 4.
6O Unix HPUX
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versões de seus sistemas para a nova plataforma. Ocorre que a comunidade Linux tam-

bém foi provida com o suporte necessário, por parte das desenvolvedoras do processador.

A surpresa foi constatar que o único sistema operacional que já estava apto a rodar no

Itanium desde o primeiro dia em que ficou pronto foi o Linux.

2.5.4 Software livre nas Forças Armadas Brasileiras

Na manhã de 31 de maio de 2001, durante o Fórum Internacional Software Livre,

representantes das Forças Armadas brasileiras relataram a experiência na utilização de

programas de código aberto em seus sistemas de informática.

Segundo o Capitão de Corveta Edmilson Carlos Sousa da Silva, o fator principal

é a mudança de cultura e não apenas custos. Ressaltou que a Marinha está buscando

parceria no desenvolvimento de softwares livres e que já começou a realizar estudos para

a adoção do software livre nas áreas administrativas.

No Exército já se utiliza o Linux, o StarOffice e o Direto7 para aumentar a eficiên-

cia e reduzir custos."Estamos começando aos poucos, mas pretendemos expandir para

todos os setores do exército.Cerca de mil usuários já estão usando o Direto, que é muito

rápido. Como precisamos que uma mensagem chegue rapidamente ao destino, necessita-

mos de agilidade para manter a nossa operacionalidade"8, afirmou o tenente coronel do

Comando Militar do Sul Elifas Gurgel.

Na Aeronáutica o software livre é utilizado desde maio de 2000, primeiro como

SGDB9, a motivação foi a participação na primeira edição do Fórum Internacional Soft-

ware Livre, em 1999."Inicialmente, desenvolvemos a cultura do Linux - a maioria dos

usuários possui a cultura do software proprietário - e o treinamento do pessoal"10, infor-

mou o diretor de infra-estrutura da Aeronáutica, major Roberto de Almeida Alves. Acres-

centou que também foi implantada uma lista de discussão via rede de dados corporativa

para a troca de experiências dos usuários para a implantação e utilização do software li-

7Solução de correio eletrônico desenvolvida pela Procergs e universidades.
8Fonte: PSL-Brasil http://portal.softwarelivre.org/news/85
9Sistema Gerente de banco de Dados

10Fonte: PSL-Brasil http://portal.softwarelivre.org/news/85
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vre. "Tendo por base essas experiências vamos ampliar a utilização do software Livre na

Aeronática"11. Major Almeida Alves destacou que a Academia das Forças Aéreas está

utilizando somente o software livre no seu sistema.

2.5.5 Governo brasileiro está pronto para usar SL

Junho de 2004 é a previsão do Governo Federal para a oficialização da preferência

por software livre na máquina estatal. Uma cartilha está sendo editada com informações

à respeito. A intenção do governo brasileiro é concluir, até o fim do ano, a migração

do sistema operacional em cinco ministérios: Ciência e Tecnologia, Cultura, Educação,

Relações Exteriores e Minas e Energia. Já foi iniciado também um processo de transição

nos Ministérios das Cidades e Comunicações.

No Senado, o Prodasen vai implantar em software livre o sistema de processa-

mento de dados do senado. Já estão em andamento estudos para migração de plataforma

em áreas como Ministério do Trabalho, INSS e Receita Federal.

Segundo Eduardo Campos, atual ministro de Ciência e Tecnologia, o Governo Fe-

deral está decidido a estimular o uso de software livre. Graças à esta mudança, a previsão

é de economizar 80 milhões de Reais por ano. Este tipo de atitude não é privilégio do

Governo brasileiro. Países como França, China e Alemanha já adotaram o software livre.

Apesar disso, o Brasil pode ser o maior usuário governamental dos programas abertos do

mundo. A notícia teve repercução mundial. Sérgio Amadeu12 presidente do Instituto Na-

cional de Tecnologia da Informação, afirmou que o País não vai mais depender de apenas

um fornecedor. A medida fará com que se tenha mais competição.

2.5.6 Grandes empresas adotam o software livre

Falta de segurança nos softwares da Microsoft fizeram com que 58% dos diretores

de empresas de tecnologia da informação dos EUA e Comunidade Européia consideras-

sem substituir os seus programas por outros baseados no Linux e 65% não pretendessem

11Fonte: PSL-Brasil http://portal.softwarelivre.org/news/85
12Fonte: PSL-Brasil http://portal.softwarelivre.org/news/85
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fazer a atualização do Office 2003. É o que detecta um estudo realizado pelo banco de

investimentos Merill Lynch13.

No Brasil, pesquisa recente do Yankee Group com as 200 maiores companhias

privadas brasileiras informa que 14% delas pretendem adotar o Linux neste ano. Dentre

as empresas que já usam, temos a rede de supermercados Carrefour e a Lojas Renner,

bancos como o HSBC e o ABN Amro e a operadora de telefonia GVT. A sondagem

reforça outro dado, este apurado pela consultoria IDC Brasil, especializada no setor: 17%

dos servidores corporativos do País operam com softwares livres14.

2.5.7 Cidade com exclusividade para o software livre

O Município de Amparo, à 43 km de Campinas, é o primeiro do Estado de São

Paulo a ter uma lei que obriga órgãos públicos a usar os softwares livres em substituição

aos proprietários. O Projeto é do vereador Dimas Marchi, do PT, e foi aprovado por

unanimidade pelos 17 vereadores da cidade."Na Prefeitura, onde são utilizados mais de

100 micros, a economia pode superar os 100 mil Reais", explicou Marchi15.

2.5.8 Cidadania movida à software livre

No sertão central do Ceará, Solonópole16, acostumada a sofrer com a seca, a ci-

dade nunca teve nenhuma indústria ou grande empresa. A maioria de seus 17 mil habi-

tantes vive da lavoura e da pecuária de subsistência.

Lá não tem nem sinal de celular, mas os moradores contam com uma rede de

comunicação eficiente e gratuita, sem fio, operada com software livre e transmitida por

ondas de rádio. Ela conecta a administração a pontos distantes como a comunidade do

açude Boqueirão, de cerca de 100 pescadores. Um deles, Francisco Orismar da Silva,

34 anos, conta que, antes da internet, ninguém tinha documento ou plano para o futuro.

13Fonte: Editoria: Geral 12/Dec/2003 - 14:03
14Fonte: Revista Carta Capital
15Fonte: Vilma Gasques, da Agência Anhangüera Correio Popular de Campinas Terça-Feira, 26 de Junho

de 2001.
16http://www.solonopole.ce.gov.br



43

E muito menos e-mail."A gente vivia tudo esquecido", diz. "Agora estamos usando

isso até na hora de correr atrás de um salário (seguro-desemprego) para compensar a

piracema", completa. Entusiasta da rede de comunicação, o agricultor Joaquim Rocildo

da Silva, 60 anos, lembra que, no início, poucos entendiam o projeto do prefeito."Hoje,

só não usa quem não quer", diz. "A gente não precisa mais ir a Senador Pompeu (cidade

a 54 quilômetros de distância) para resolver os problemas."17

O incentivo maior para transformações como as provocadas pelo prefeito vem do

Planalto, que lançou um site de apoio ao movimento vinculado à Casa Civil18.

2.5.9 Inclusão digital

Porto Alegre foi uma das pioneiras no trabalho em administrar rodando sobre

plataforma livre. O exemplo da capital gaúcha está sendo seguido nos Estados vizinhos.

Amparada por uma lei estadual de incentivo, a Assembléia Legislativa de Santa Catarina

migrou para o Linux."Além da economia com royalties, a mudança permitiu o uso de

máquinas que seriam descartadas", explica Jean Carlos Sestrem, diretor de informática

da casa.

A Prefeitura de Joinville, a maior cidade de Santa Catarina, acaba de iniciar a

caminhada para a implantação dos softwares livres em todos os terminais e sistemas do

município. Para isso, foram criativos: imprimiram apostilas, recrutaram técnicos, lança-

ram textos na internet e transformaram ônibus em salas de aula para treinar servidores

em vários pontos da cidade."Nossos estudos mostraram que o software livre pode gerar

uma economia de pelo menos 6 milhões de Reais em licenças nos próximos dois anos",

contabiliza o chefe da divisão de informática do município, Marcos Lombardi19

17Artigo da revista Isto É publicado no sítio de notícias do TERRA
18www.softwarelivre.gov.br
19Artigo da revista Isto É, publicado no sítio TERRA
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2.5.10 Software livre em Universidade

A nova Faculdade Metropolitana-Fameg20, em Guaramirin-SC, conta com mais

de 160 computadores rodando o Famelix, um Debian Linux adaptado para a faculdade,

que tem mais de 1800 alunos e sempre usaram software livre."A mensalidade, paga em

dia, custa R$ 298. Com software proprietário, seria pelo menos 35% mais cara", calcula

o superintendente-geral, Balduíno Raulino.21

2.5.11 Projeto Agrolivre

Por iniciativa da Embrapa, o software livre começa a ocupar espaço nos compu-

tadores de propriedades rurais. Acaba de entrar em operação a Rede AgroLivre22, que

coloca à disposição do produtor rural programas de software livre desenvolvidos pela

empresa, entre eles o Lactus, de gerenciamento do gado leiteiro.

Conforme se pode notar, o uso de softwares de livre está difundido por vários se-

tores, desde agro-negócios, passando pela administração pública até projetos de inclusão

digital e mega-corporações.

20http://www.fameg.com.br
21Artigo da revista Isto É, publicado no sítio TERRA
22http://www.agrolivre.gov.br



Capítulo 3

Estudo de caso

3.1 Justificativa à seleção do caso estudado

Foi tomado como objeto de trabalho um escritório de advocacia por este reunir as

necessidades de informática mais comuns da pequena empresa. Outro fator de interesse é

a ausência de usuários avançados ou experientes, o que o torna mais viável como objeto

de experimentação quanto à verificação de acessibilidade do software livre, porquanto

não se trata de um ambiente de hackers.

O foco do trabalho na micro-empresa dá-se na medida em que reúne, ao mesmo

tempo, agilidade nos processos decisórios1 e representa um nicho de mercado à espera de

profissionais inovadores2.

Constitui fator coadjuvante facilitador à pesquisa o número usuários de informá-

tica na empresa: quatro advogados, uma secretária e dois estagiários. Essa condição

possibilitou dar o devido suporte no novo sistema a todos sem prejudicar o andamento

das tarefas.

1Já que o sócio-gerente de uma micro-empresa normalmente acumula várias funções.
2Várias estatísticas apontam que são as grandes empresas as maiores consumidoras de software livre.
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3.2 Diagnóstico da informatização do escritório estudado

A necessidade consistia em um ambiente gráfico amigável, de preferência com

características e comportamentos similares ao ambiente de um Windows 98. Aplicati-

vos para navegação Internet; processamento de textos; suporte à compartilhamento de

arquivos e dispositivos via rede; gerência de impressão e, principalmente, manutenção da

compatibilidade com outros sistemas, tais como os da Microsoft, já que parte do resto do

mundo ainda usa softwares proprietários, foram as solicitações do escritório.

Dado o volume de arquivos impressos e compartilhados entre os usuários da rede,

associado ao fato que estagiários entram e saem com muita freqüência, tornou-se muito

interessante a autenticação dos usuários na rede, liberando ou restringindo direitos de

escrita ou alteração de determinados arquivos.

3.3 Alguns prognósticos possíveis: O tradicional e a ino-

vação

3.3.1 A solução tradicional:

Ao se fazer um estudo de viabilidade, solicitando às empresas prestadoras de ser-

viços de informática ou aos consultores que façam um projeto e um orçamento para o

problema descrito, a solução proposta normalmente é a solução mais comum3, da em-

presa Microsoft, que compreende o que segue:

- Um servidor Microsoft Windows 2003 para autenticação dos usuários, servir

arquivos e gerenciar impressoras; Microsoft Windows XP nas estações, provendo uma in-

terface gráfica amigável; Microsoft Office XP small bussines como família de aplicativos

para escritório; Outlook e IE para as necessidades de comunicação na Internet.

Nesta solução haveria a necessidade de adquirir novo hardware para suportar as

versões atuais do microsoft Windows.

3Até o presente momento, o Microsoft Windows ainda é o sistema operacional para desktop mais utili-

zado na arquitetura Intel.
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O custo de aquisição das estações de trabalho, no caso seis, ao custo unitário de R$

1.620,00 (um mil seicentos e vinte reais), totalizando R$ 9.720,00 (nove mil setecentos e

vinte reais). Para que estas estações já venham com os softwares instalados e licenciados,

o custo por estação sobe para R$ 3.180,00 (três mil cento e oitenta reais), totalizando um

gasto de R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais).

O conjunto de licenças para uso e servidor de rede Windows Server standart é de

R$ 2.981,00 (dois mil novecentos e oitenta e um reais), para que ele seja útil na rede, deve-

se adquirir um conjunto de permissões de acesso, um por cliente ao custo unitário de R$

120,00 (cento e vinte reais), totalizando um gasto de R$ 3.701,00 (três mil e setecentos e

um reais) só em licenças de uso do servidor. O custo total de implantação, hardware para

estações, software para estações e software para serviços seria de R$ 22.781,004 (vinte e

dois mil reais e setecentos e oitenta e um reais).

3.3.2 A inovação

Inicialmente, foi levado a estudo uma proposta baseada em soluções livres. Com

um laptop e ambiente constituído de sistema operacional Red Hat Linux 9.0, OpenOf-

fice.org 1.0.1, navegador Internet Mozilla, interfaces gráficas KDE, GNOME e uma ter-

ceira, mais leve e simples, a XFCE, assim como vários outros aplicativos livres, foi feito

uma demonstração de que era plenamente possível trabalhar usando, exclusivamente, soft-

ware livre.

Segundo relatos dos proprietários do escritório, o fato de poder ter visto um ambi-

ente sendo utilizado por vários meses para as mais diversas atividades, dentre elas traba-

lhos acadêmicos, demandas profissionais e hobbies, foi substancial para a aprovação da

solução inovadora. Restou ainda a questão da inexperiência dos usuários do escritório em

face à do consultor e a questão das particularidades do cotidiano da advocacia.

Embora a idéia de se abandonar um ambiente conhecido rumo à um novo pa-

radigma, não muito bem compreendido, parecesse aterrador, a limitação financeira e o

4Foram excluídos do cálculo de custo, o valor do hardware do servidor e o valor da mão-de-obra, por

estarem presentes, em valor muito semelhante, em qualquer uma das propostas.



48

conhecimento prévio das mazelas causadas por vírus, atualizações forçadas, vulnerabi-

lidades do ambiente usado até então, associados à promessa de uma nova realidade, era

tentadora.

3.4 Comparativos dos prognósticos

Dentre as soluções apresentadas, a proprietária aprisionadora e a de código aberto

libertadora, outros fatores, além da economia em licenças de uso e do domínio da tecno-

logia devem ser levados em conta. A questão do custo de permanência em uma tecnologia

proprietária, do custo do hardware, do custo de paralisação por ataques de vírus, etc. são

fatores importantíssimos numa decisão de migração de plataforma.

3.4.1 Prejuízos causados por vírus:

A primeira infecção em larga escala ocorreu em 1988. Ela atingiu cerca de 6.000

computadores, causando prejuízos estimados em US$ 15 milhões. Entre os vírus que

conseguiram destaque está o Melissa, de 1999, que complicou o tráfego de e-mails e

gerou prejuízos de US$ 80 milhões. No ano passado, o Blaster, que afetava o Windows,

causou danos da ordem de US$ 7,5 bilhões.

Segundo a empresa de segurança Message Labs, o vírus denominado MyDoom,

surgido no dia 26 de janeiro de 2004, infectou 1 em cada 12 e-mails nas primeiras 24

horas. A F-Secure, outra empresa de segurança, estima que o MyDoom já tenha infectado

mais de 1 milhão de micros. O MyDoom, até fevereiro de 2004, segundo a empresa de

segurança digital Mi2g, causou perdas de US$ 22,6 bilhões.

Em prejuízos financeiros, o Sobig.F ainda lidera o ranking, com US$ 37 bilhões

desde agosto de 2003. Até o surgimento do MyDoom, era o campeão de contaminações,

atingiu 1 em cada 17 e-mails5.

5Jornal Folha de S.Paulo 11/02/2004 - 09h52
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3.4.2 Custo de aquisição de hardware:

Um fator que merece atenção é o custo de aquisição de hardware. Atualmente, a

velocidade de surgimento de novos aplicativos, cada vez mais poderosos, exigem, con-

seqüentemente, uma maior capacidade de processamento e memória. Isto cria uma ne-

cessidade de freqüente atualização dos equipamentos.

Existem algumas soluções em softwares livres visando a economia neste quesito.

Tecnologias como boot remoto e network filesystem dispensam o uso de discos rígidos nas

estações, servidores de aplicação transferem a responsabilidade sobre o processamento

dos dados para o servidor, deixando para a estação cliente a tarefa de servir de interface

ao usuário.

Neste sentido existe um projeto de integrar várias tecnologias num pacote de servi-

ços com o objetivo de prover uma arquitetura cliente/servidor para todas as necessidades

do usuário. É o Linux Terminal Service Project-LTSP. Com ele, apenas o servidor da rede

precisa de boa capacidade de processamento, memória e disco. Os clientes podem ser até

PC’s-486 com 16 Megabytes de memória principal, sem disco rígido e com placa de rede

e de vídeo comuns. São os chamados "terminais magros"ou thin clients.

Vários fabricantes de hardware já oferecem a tecnologia Thin Client. A empresa

Unisys, por exemplo, alega que o custo total de propriedade do parque de estações de seus

clientes caiu 40% quando passaram a usar sua solução de thin client.

Como as aplicações rodam no servidor, tendo a estação cliente a função de inter-

face com o usuário, as atualizações, tanto de hardware como de software são necessárias

apenas no servidor.

Esta arquitetura permite ainda uma redução significativa nos custos de implemen-

tação e gerenciamento das aplicações, pois as atualizações são realizadas apenas em único

ponto.

Ao unir as vantagens do compartilhamento de hardware, provido pela tecnologia

de rede, com as vantagens de um sistema robusto e escalável como o sistema operacional

Linux, tem-se uma estrutura muito econômica. Neste, apenas um computador precisa

ter capacidade de processamento, boa quantidade de memória e um disco rígido de boa
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capacidade de armazenamento.

Embora o software livre tenha sido adotado por questões relativas à estabilidade,

confiabilidade e, principalmente, custos, o domínio de uma tecnologia que está à disposi-

ção de todos permitiu revolucionar o conceito de desktop provocando uma racionalização

de custos ainda maior que a prevista.

3.5 A solução adotada

Para prover o ambiente de trabalho necessário ao perfeito funcionamento do es-

critório, foi usado o sistema operacional Red Hat Linux com um pacote de aplicativos

necessários à implantação do LTSP. A distribuição chama-se K12 Project e foi utilizada

por facilitar o processo de instalação e configuração da rede. Em apenas algumas horas,

tem-se um escritório todo configurado, alterando-se apenas as linhas de um arquivo de

configuração. Após o sistema estar rodando, basta instalar os aplicativos no servidor para

que todas as estações possam usufruir.

No início da montagem da rede, havia somente 4 dos 6 computadores necessários:

um AMD k6-500 com 256MB RAM; um AMD k6-450 com 64MB RAM; um Intel PIII-

300 com 64MB RAM e um Intel MMX-233 com 96MB RAM.

Como se destaca, seria imprescindível a atualização dos equipamentos caso fosse

optado por uma solução convencional. No caso do LTSP, foram adquiridos, à preços

simbólicos, mais terminais, um Cyrrix-133 com 16MB RAM e um Intel Pentium-100

com 32MB RAM.

Posteriormente, um Intel Pentium-133 com 16MB RAM foi adquirido para subs-

tituir o AMD k6-500 que seria destinado à função mais nobre em outro projeto.

Interconectando os terminais ao servidor, tem-se uma rede local Ethernet 100Mbps,

na qual um concentrador tipo HUB está sendo o suficiente para os seis clientes. O servi-

dor utilizado é um AMD Atlhom 2600+ com 1 GB RAM, 40 GB de espaço em disco e

gravador de CD para os backups.
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3.5.1 Metodologia de migração

Para que o impacto da migração fosse minimizado, esta foi executada de forma

gradual. O primeiro pacote a ser substituído foi o Microsoft Office. Em seu lugar foi

implantado o OpenOffice, ainda na plataforma Windows. Não houve necessidade de trei-

namento na nova aplicação, apenas configuração da mesma para que ficasse mais parecida

com o MS-Office e suporte aos usuários. Outra estratégia adotada foi a de fazer a subs-

tituição de um usuário de cada vez, fazendo com que o primeiro servisse de referencial e

ajudasse a dar suporte aos próximos.

Paralelamente à migração dos aplicativos de escritório, deu-se a instalação de

navegador web Mozilla, este de uso tão intuitivo que dispensa qualquer apresentação.

Quando todos já estavam utilizando aplicativos de livre distribuição e a inviabilidade de

rodar Windows em estações sem disco rígido, tornava imperativa a a troca de sistema

operacional, o que se efetivou.

Em meados de agosto de 2003, numa sexta-feira, deu-se o último contato com o

velho Windows98 para, na segunda-feira seguinte, ocorrer o primeiro contato com uma

plataforma 100% software livre.

Apenas um usuário insistia em manter o seu sistema como estava, alegando difi-

culdades de aprender o novo, mesmo sem ter tido nenhum contato já se defendia dizendo

"Linux é complicado demais. Quero ficar no Windows, o computador é meu". Este foi

um momento delicado, pois um dos sócios fazia alegações que abalavam a credibilidade

do novo projeto. E embora ele tivesse a posse de um computador com capacidade para

operar, as outras estações não tinham esta possibilidade. A estratégia adotada foi deixar o

sócio resistente para trás, embora isso reduzisse a empolgação inicial dos demais sócios.

Ocorre que o projeto já estava implantado. Era necessário trabalhar e não havia mais

como nem porquê retroceder.

Adotou-se a mesma estratégia de suporte da etapa de migração do MS-office:

acompanhamento do usuário e treinamento pontual. Em poucos dias já haviam sido apa-

radas as arestas do novo sistema e tudo funcionava bem.

Durante este período, enquanto os demais sócios, a secretária e os estagiários já
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trabalhavam em software livre, o sócio resistente insistia no uso da plataforma Windows.

A estratégia, neste caso, foi de cortar o suporte oferecido até então."Sinto muito, mas

conforme o acordado em reunião, o novo sistema do escritório será o Linux e o suporte

ao Windows não existe mais", foi a resposta dada quando da solicitação por ajuda.

Em poucos dias, o último e relutante sócio do escritório adere ao software livre

ante a ausência de suporte na antiga plataforma. Logo nos primeiros contatos com a

nova plataforma, o sócio resistente ao seu uso surpreendeu-se com sua semelhança com a

antiga plataforma. A apresentação das novas ferramentas é feita sem maiores problemas.

O suporte dado à equipe começa a diminuir em algumas semanas. Em pouco mais

de um mês a equipe, embora não se sentisse tão confortável no Linux quanto se sentia no

Windows, estava produzindo em ritmo normal. Para saúde da empresa, à curto prazo, o

mais importante é a produção.

3.5.2 Interoperabilidade

Diariamente vários arquivos são trocados entre os advogados e seus clientes, sendo

inclusive alterados e devolvidos. Este processo ocorre devido ao salvamento em padrões

abertos, tais como o rtf e também devido ao suporte da ferramenta OpenOffice aos forma-

tos proprietários da Microsoft.

3.5.3 Características

3.5.3.1 Estabilidade:

Em mais de 8 meses de operação no sistema livre, não houve sequer uma parada

nos serviços por problemas no sistema. Falta de energia elétrica e desligamento aciden-

tal do servidor foram os únicos fatos que interromperam o uso normal. Já no ambiente

Microsoft era fato corriqueiro. Não há registro do número de arquivos danificados ou ho-

ras de trabalho perdidas, porém, a freqüência era tal que qualquer usuário achava normal

ocorrer um travamento, ser atacado por um vírus ou ter de reinstalar o sistema.
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3.5.3.2 Necessidade de treinamento:

Não houve nenhum treinamento formal. Como o número de usuários era relativa-

mente pequeno (6 pessoas), foi feita uma apresentação da nova plataforma (algo em torno

de 30 minutos por usuário) e suporte nas semanas iniciais.

Admite-se que para garantir o conforto do usuário junto à nova ferramenta é im-

portante montar um curso de algumas horas. O curso poderá ser até depois da migração,

pois as ferramentas são muito intuitivas. Assim, deverá o treinamento ter o foco nas ne-

cessidades específicas dos usuários. Todavia, pode o treinamento ser substituído por um

suporte maior.

3.5.3.3 Desempenho:

Com o sistema de boot remoto e servidor de terminais gráficos, o tempo de inicia-

lização das estações de trabalho reduziu bastante. Isto se dá pois o sistema que é carregado

para o cliente é muito leve, até mesmo para um Pentium 100 Mhz.

A capacidade de memória e processamento do servidor é suficiente para todos os

aplicativos utilizados e ainda para as tarefas de firewall, roteador, servidor de impressão,

servidor de arquivos, servidor de boot remoto, entre outras.
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Considerações finais

A partir da introdução da máquina no mundo do trabalho, ocorreu uma profunda

alteração nas relações humanas, especialmente no que concerne à velocidade. A informá-

tica, por sua vez, alterou todo o funcionamento do tecido social, de modo que a informa-

tização tornou-se um imperativo às organizações, sob pena de marginalização e severas

conseqüências no que concerne à sobrevivência.

Nesse contexto de imprescindibilidade, ganha cada vez mais relevo a questão re-

lacionada à liberdade de uso dos programas de computadores, especialmente a questão

relacionada aos direitos autorais. Visto como a somatória dos direitos morais e dos di-

reitos patrimoniais, o direito autoral é nada mais que a tradução da garantia não só da

individualidade, mas da apropriação do conhecimento humano ou propriedade intelec-

tual. Enquanto os direitos morais dizem respeito ao aspectos subjetivos (paternidade,

garantia de integridade da honra e imagem do autor, entre outros), autêntico direito per-

sonalíssimo, daí que inalienável, o direito patrimonial representa o aspecto objetivo, ou

seja, a forma como um determinado bem é disponibilizado socialmente.

Consoante a legislação pátria, a regra incidente sobre os programas de computa-

dores é a de proteção integral dos direitos autorais, independentemente de registro. Toda

e qualquer cessão de direitos autorais deverá ocorrer por meio de instrumento escrito, por

meio do qual poderá ocorrer outras previsões não proibidas por lei, entre elas, a renúncia

dos direitos patrimoniais autorais. É pois, o que caracteriza, juridicamente, a licença do
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software livre. Todavia, o software livre somente poderá sê-lo, sem necessitar de licença,

se por ventura tenha caído no domínio público, ou seja, preenche um dos requisitos de lei,

a saber: prescrição do direito patrimonial; falecimento do autor sem que tenha deixado

sucessores e programa de autor desconhecido, além de necessitar preencher os demais

requisitos da caracterização de software livre.

O software livre caracteriza-se por pressupor o acesso ao código-fonte, bem como

por garantir as seguintes liberdades: a de usar, compartilhar, distribuir e modificar. Den-

tre os inúmeros programas livres, tem-se aqueles protegidos com copylef, por meio da

qual não somente as 4 liberdades estão garantidas, mas a própria auto-reprodução dessas

liberdades em qualquer software que venha a ser produzido a partir de um software livre.

Assim, não obstante muitos softwares estejam disponíveis com características semelhan-

tes a de software livre, nem todos o são.

Embora a gênese do software livre seja a mesma do próprio software, por razões

de uma sociedade assentada no mercado, a tecnologia proprietário tornou-se predomi-

nante. Porém, nos últimos tempos, o uso de software livre tem crescido vertiginosamente,

especialmente nas grandes empresas e setor institucional.

A hipótese central deste trabalho confirmou-se, ou seja, também nas pequenas

empresas o software livre é viável, seja por razões financeiras, seja por razões técnicas.

Considerando-se o tamanho das pequenas empresas como o escritório de advocacia estu-

dado em Florianópolis/SC, tem-se que a economia é considerável com o uso de software

livre, bem como aumenta, substancialmente, a segurança técnica do sistema de informá-

tica.

Após, aproximadamente, nove meses de trabalho em uma plataforma 100% soft-

ware livre, nenhum episódio de contaminação por vírus, invasão de sistema ou corrupção

de dados foi verificado. Ao se questionar os usuários acerca da avaliação que faziam do

sistema Linux e se estes voltariam a utilizar o software proprietário, houve unanimidade

no reconhecimento de que o software livre é: mais estável; mais rápido; mais confortável

ante a não preocupação com ataques por vírus e que o fator gratuidade é algo impressio-

nante.

Todavia, um único usuário afirmou ainda preferiria utilizar produtos Microsoft se



56

não tivesse que comprar a licença, sob o argumento de familiaridade com o antigo soft-

ware proprietário, bem como plena compatibilidade com serviços que utilizam formatos

proprietários.

Os motivos para a inclinação ao uso de produtos proprietários apresentados pelos

usuários pesquisados ensejam duas conclusões. A primeira é a de que pode ser interes-

sante um treinamento mais intenso ou um suporte mais abrangente ao usuário final, tal

qual aquele obtido por ocasião do seu treinamento na plataforma antiga. A segunda con-

clusão é a de que a política da Microsoft de domínio de mercado funciona relativamente

bem no que concerne à manutenção de dependência de seus programas, vez que dispo-

nibiliza serviços, gratuitamente, com o único objetivo de manter sua predominância no

mercado.

De modo geral, para as necessidades comuns, houve consenso de que software

livre é melhor. Para necessidades específicas, algumas de caráter pessoal e não de neces-

sidade da empresa, requerem mais treinamento do usuário, para que se sinta confortável

na plataforma nova.

Para o administrador da rede, conclui-se que o benefício decorrente do uso de soft-

ware livre foi muito significativo, porquanto passou a contar com bom ambiente estável,

milhares de ferramentas de software, vasta documentação e suporte na Internet. O apren-

dizado é potencializado. Gasta-se o tempo criando soluções ao invés de re-instalando

sistemas ou removendo vírus.

Num momento em que o custo Brasil é uma preocupação constante, a geração de

empregos, o investimento em tecnologia limpa e a inclusão digital já são questões urgentes

na agenda nacional, o software livre constitui um elemento indispensável de inclusão nas

políticas públicas de diversos setores, do agrário ao educacional, passando obviamente

pelo educacional e o de fomento ao desenvolvimento industrial e tecnológico.

Enfim, ao final, tem-se que, não é por técnica ou preço, que o software livre ainda

não é a regra, especialmente nas pequenas empresas.
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Abstract

This work covers the experience of software plataform migration in a lawyers

office. From Microsoft products to GNU/Linux and open-source softwares.

O presente trabalho trata da experiência de migração da plataforma de software

de um escritório de advocacia. Partindo da solução já implantada, baseada em produtos

Microsoft e chegando-se à uma solução baseada em GNU/Linux e aplicativos de código

fonte aberto.
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Introdução

O presente trabalho tem como objeto o estudo de soluções em software livre para

a informatização de pequenas empresas, a partir da análise do caso da migração de um

escritório de advocacia.

Caracteriza-se o software livre por ser um programa de computador que garante

as seguintes liberdades ao usuário: utilizar, compartilhar, modificar e distribuir versões

modificadas, tendo como pressuposto o acesso ao código-fonte.

Exatamente porque na sua gênese há dispensa de direito patrimonial autoral, não

incide sobre o software livre a cobrança reiterada pelo seu, também conhecida por royal-

ties. Embora o preço não seja a questão do sofware livre e sim a liberdade, a conseqüên-

cia é que, como regra, o uso de software livre apresenta uma economia considerável aos

usuários. Não bastasse, outra característica decorrente das liberdades inerentes ao soft-

ware livre é a grande integração por parte dos desenvolvedores, espalhados pelo mundo

todo. Nesse ambiente de liberdade e de intensa troca, há um campo fértil à criatividade

humana e, conseqüentemente, uma viabilização de padrões de excelência técnica.

O software livre, embora venha sendo cada vez mais utilizado, especialmente por

grandes empresas e órgãos governamentais, ainda não é a regra no mercado. Por conse-

guinte, no âmbito das pequenas e médias empresas, o uso de softwares livres é considera-

velmente pequeno.

A hipótese é a de que o uso de software livre é possível e significativamente mais

vantajoso em qualquer organização, inclusive por parte daquelas pequenas empresas, tra-

dicionalmente usuárias de software proprietário.

A justificativa do trabalho dá-se por razões simples. Num país em desenvolvi-

mento, no qual o combate à fome ainda é prioridade, não se justifica o desembolso de
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quantias altíssimas à título de pagamento de direitos patrimoniais autorais, especialmente

à grandes corporações internacionais que manipulam e monopolizam o mercado de soft-

ware proprietário. Não bastasse, o software proprietário não tem mostrado padrão de

excelência que justifique o seu uso em larga escala, especialmente naqueles países que

ainda necessitam desenvolver tecnologia, principalmente as consideradas limpas, pois

não se admite que em nome do progresso, os países em desenvolvimento continuem a

esgotar seus recursos naturais para fins de manutenção de superávit.

Ante as questões macro que estão colocadas na agenda internacional e nacional,

o software livre entra como elemento indispensável de inserção, na medida em que traz

consigo elementos históricos, políticos e filosóficos em favor da liberdade de informação.

Todavia, ao contrário do que já é empiricamente conhecido acerca do software livre, a

regra é o uso de programas de computador do tipo proprietários, o que remete, necessari-

amente, à discussão quanto à efetiva compatibilidade do uso de software livre nas organi-

zações, especialmente nas pequenas e tradicionais - eis a problemática do presente estudo.

Objetivos

O objetivo geral consiste em conhecer a possibilidade de êxito, os problemas e as

vantagens do uso de software livre numa pequena empresa, tradicionalmente usuária de

software proprietário, a partir do estudo de caso de um escritório de advocacia tradicional

de Florianópolis/SC, de pequeno porte.

Especificamente, objetivou-se:

a) definir e esclarecer o conceito de software livre, bem como suas caracterizações

e distinções em face de outros tipos de software;

b) fazer um resgate breve do histórico do software livre;
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c) apresentar alguns exemplos de projetos de software livre, bem como alguns de

seus nichos de penetração, especialmente no Brasil;

d) explicitar a importância da informatização nas organizações modernas, bem

como as necessidades específicas de um escritório de advocacia.

e) demonstrar a substituição dos softwares proprietários por livres num ambiente

de usuários finais e inexperientes em software livre.

Pressupostos

Na estruturação da presente pesquisa partiu-se de alguns pressupostos, dentre os

quais, cita-se os mais relevantes:

1. Há maior viabilização de excelência técnica nos softwares livres, ante as con-

dições objetivas e subjetivas propriciadas pelo ambiente de liberdade da informação. As

objetivas são aquelas relacionadas ao compartilhamento de idéias em quantidade consi-

derável de modo facilitado e livre, e as condições subjetivas dizem respeito a um espírito

altruísta, de solidariedade e desenvolvimento coletivo que permeia, embora não exclusi-

vamente, os contribuintes do software livre.

2. A maior liberdade, em se tratando de software livre, reside naqueles programas

protegidos com a garantia de auto-manutenção ou auto-reprodução das liberdades que são

inerentes ao software livre, vez que a liberdade que também permite o aprisionamento não

é liberdade na sua inteireza, mas sim, liberdade limitada.

O principal referencial teórico está assentado nas idéias de Richard Stallman no

que concerne à conceituação de software livre. Já no âmbito da sociologia jurídica, es-
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pecialmente para fins da análise do exercício profissional da advocacia, utilizou-se a obra

do jurista Roberto Aguiar.

Metodologia

O método de abordagem foi o dedutivo, entendido como aquele que estabelece

uma formulação geral e em seguida, busca as partes do fenômeno de modo a sustentar a

fórmula geral. Já o método de procedimento foi o monográfico-descritivo, que envolve

a análise do problema estabelecido, decompondo-o em seus diversos aspectos, procura

estabelecer relações que possam oferecer uma imagem do funcionamento de um sistema.

A forma de redação visou a evitar o comprometimento da dinâmica do texto prin-

cipal. Assim, as notas de rodapé possuem uma finalidade explicativa de informações

importantes no auxílio da compreensão do texto principal. Optou-se pela referência bibli-

ográfica mais resumida, no caso de obras, que ocorre no corpo do texto, fazendo menção

ao autor, ano da publicação e o número de páginas.

A técnica de pesquisa consistiu na utilização de pesquisa bibliográfica à obras,

sítios na Internet e pesquisa direta junto aos membros do escritório de advocacia selecio-

nado para fins do estudo de caso.

Estrutura

Este trabalho monográfico é composto de três capítulos, cuja síntese passa-se a

expor:

Capítulo I: Tratou-se de apresentar um breve histórico do desenvolvimento do

software; a questão dos direitos autorais, especialmente a propriedade intelectual sobre
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programa de computador; o conceito de software livre e seu histórico; a classificação dos

tipos de software quanto ao direito patrimonial, acesso ao código-fonte e custo; e, por fim,

o tratamento jurídico pátrio do software livre.

Capítulo II: Neste capítulo, o enfoque é a presença da informática nas organiza-

ções. Apresentou-se a necessidade de informatização das organizações; os problemas e

soluções para se chegar à informatização; a problemática decorrente da própria informa-

tização; as principais necessidades de informatização de um escritório de advocacia, bem

como a apresentação de alguns projetos livres e usos de software livre.

Capítulo III: Neste último capítulo, tratou-se de apresentar e analisar o estudo de

caso. Constam dele: a justificativa à seleção do caso estudado; o diagnóstico da infor-

matização do escritório; prognósticos possíveis (tradicional e a inovação); bem como os

comparativos dos prognósticos e a solução adotada.

Demais aspectos explicativos constam no corpo de cada capítulo. Enfim, eis um

trabalho que pretendeu subsidiar um novo olhar, a partir de um estudo de caso, para as

implementações de soluções de informática com software livre.

Conclusão

A partir da introdução da máquina no mundo do trabalho, ocorreu uma profunda

alteração nas relações humanas, especialmente no que concerne à velocidade. A informá-

tica, por sua vez, alterou todo o funcionamento do tecido social, de modo que a informa-

tização tornou-se um imperativo às organizações, sob pena de marginalização e severas

conseqüências no que concerne à sobrevivência.

Nesse contexto de imprescindibilidade, ganha cada vez mais relevo a questão re-

lacionada à liberdade de uso dos programas de computadores, especialmente a questão
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relacionada aos direitos autorais. Visto como a somatória dos direitos morais e dos di-

reitos patrimoniais, o direito autoral é nada mais que a tradução da garantia não só da

individualidade, mas da apropriação do conhecimento humano ou propriedade intelec-

tual. Enquanto os direitos morais dizem respeito ao aspectos subjetivos (paternidade,

garantia de integridade da honra e imagem do autor, entre outros), autêntico direito per-

sonalíssimo, daí que inalienável, o direito patrimonial representa o aspecto objetivo, ou

seja, a forma como um determinado bem é disponibilizado socialmente.

Consoante a legislação pátria, a regra incidente sobre os programas de computa-

dores é a de proteção integral dos direitos autorais, independentemente de registro. Toda

e qualquer cessão de direitos autorais deverá ocorrer por meio de instrumento escrito, por

meio do qual poderá ocorrer outras previsões não proibidas por lei, entre elas, a renúncia

dos direitos patrimoniais autorais. É pois, o que caracteriza, juridicamente, a licença do

software livre. Todavia, o software livre somente poderá sê-lo, sem necessitar de licença,

se por ventura tenha caído no domínio público, ou seja, preenche um dos requisitos de lei,

a saber: prescrição do direito patrimonial; falecimento do autor sem que tenha deixado

sucessores e programa de autor desconhecido, além de necessitar preencher os demais

requisitos da caracterização de software livre.

O software livre caracteriza-se por pressupor o acesso ao código-fonte, bem como

por garantir as seguintes liberdades: a de usar, compartilhar, distribuir e modificar. Den-

tre os inúmeros programas livres, tem-se aqueles protegidos com copylef, por meio da

qual não somente as 4 liberdades estão garantidas, mas a própria auto-reprodução dessas

liberdades em qualquer software que venha a ser produzido a partir de um software livre.

Assim, não obstante muitos softwares estejam disponíveis com características semelhan-

tes a de software livre, nem todos o são.

Embora a gênese do software livre seja a mesma do próprio software, por razões

de uma sociedade assentada no mercado, a tecnologia proprietário tornou-se predomi-

nante. Porém, nos últimos tempos, o uso de software livre tem crescido vertiginosamente,
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especialmente nas grandes empresas e setor institucional.

A hipótese central deste trabalho confirmou-se, ou seja, também nas pequenas

empresas o software livre é viável, seja por razões financeiras, seja por razões técnicas.

Considerando-se o tamanho das pequenas empresas como o escritório de advocacia estu-

dado em Florianópolis/SC, tem-se que a economia é considerável com o uso de software

livre, bem como aumenta, substancialmente, a segurança técnica do sistema de informá-

tica.

Após, aproximadamente, nove meses de trabalho em uma plataforma 100% soft-

ware livre, nenhum episódio de contaminação por vírus, invasão de sistema ou corrupção

de dados foi verificado. Ao se questionar os usuários acerca da avaliação que faziam do

sistema Linux e se estes voltariam a utilizar o software proprietário, houve unanimidade

no reconhecimento de que o software livre é: mais estável; mais rápido; mais confortável

ante a não preocupação com ataques por vírus e que o fator gratuidade é algo impressio-

nante.

Todavia, um único usuário afirmou ainda preferiria utilizar produtos Microsoft se

não tivesse que comprar a licença, sob o argumento de familiaridade com o antigo soft-

ware proprietário, bem como plena compatibilidade com serviços que utilizam formatos

proprietários.

Os motivos para a inclinação ao uso de produtos proprietários apresentados pelos

usuários pesquisados ensejam duas conclusões. A primeira é a de que pode ser interes-

sante um treinamento mais intenso ou um suporte mais abrangente ao usuário final, tal

qual aquele obtido por ocasião do seu treinamento na plataforma antiga. A segunda con-

clusão é a de que a política da Microsoft de domínio de mercado funciona relativamente

bem no que concerne à manutenção de dependência de seus programas, vez que dispo-

nibiliza serviços, gratuitamente, com o único objetivo de manter sua predominância no

mercado.
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De modo geral, para as necessidades comuns, houve consenso de que software

livre é melhor. Para necessidades específicas, algumas de caráter pessoal e não de neces-

sidade da empresa, requerem mais treinamento do usuário, para que se sinta confortável

na plataforma nova.

Para o administrador da rede, conclui-se que o benefício decorrente do uso de soft-

ware livre foi muito significativo, porquanto passou a contar com bom ambiente estável,

milhares de ferramentas de software, vasta documentação e suporte na Internet. O apren-

dizado é potencializado. Gasta-se o tempo criando soluções ao invés de re-instalando

sistemas ou removendo vírus.

Num momento em que o custo Brasil é uma preocupação constante, a geração

de empregos, o investimento em tecnologia limpa e a inclusão digital já são questões

urgentes na agenda nacional, o software livre constitui um elemento indispensável de

inclusão nas políticas públicas de diversos setores, do agrário ao educacional, passando

obviamente pelo educacional e o de fomento ao desenvolvimento industrial e tecnológico.

Enfim, ao final, tem-se que, não é por técnica ou preço, que o software livre ainda

não é a regra, especialmente nas pequenas empresas.
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