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Prezados leitores da Linux Magazine,
Nenhum gestor de TI, administrador de sistemas ou mesmo usuário de desktop duvida
de que importantes mudanças ocorreram no uso do Software Livre e de Código Aberto
(SL/CA) no Brasil nos anos recentes.
A pesquisaTendências 2007, do Instituto Sem Fronteiras, de abrangência nacional e realizada com gestores de mais de mil empresas de diversos segmentos e tamanhos no Brasil
– à qual a Linux Magazine teve acesso exclusivo – é um esforço de patrocínio conjunto
de IBM, Intel, Itautec e Red Hat, e fornece os números concretos sobre a situação atual
e as mudanças ocorridas nos últimos 12 meses no mercado brasileiro de SL/CA.
O primeiro resultado que chama atenção é a observação de que, ao contrário da
crença difundida de que as pequenas empresas são as principais usuárias de SL/CA
devido às restrições de orçamento que enfrentam, as empresas com mais de mil funcionários são as maiores usuárias de SL/CA no Brasil, mesmo em desktops. Embora
somente 39% das empresas pesquisadas utilizem SL/CA como sistema operacional
nos PCs, essa porcentagem é de 53% quando analisadas somente as grandes empresas.
Entre as que já usavam SL/CA há 12 meses, 46% aumentaram seu uso.
Vale a pena citar as palavras dos autores da mesma pesquisa a esse respeito: “as
maiores empresas são menos permeáveis à pirataria em razão de sua maior capacidade de adquirir software proprietário ou de deﬁnir o uso de software livre, implementá-lo e geri-lo de forma eﬁciente”.
Também entre as empresas que fazem algum uso de SL/CA, a razão daquelas que
têm todos os sistemas operacionais de seus PCs em SL/CA, 1%, foi surpreendente.
Apesar da pequena porcentagem, o número absoluto dessas empresas representa muitos usuários de sistemas operacionais livres. Há também, entre as usuárias de SL/CA,
aquelas cujos aplicativos são todos livres, as quais somam 8%.
No campo dos servidores, onde 54% das empresas mostraram aumento no uso de
SL/CA nos últimos 12 meses, o cenário geral é semelhante ao dos desktops: quanto
menor a empresa, menor é o uso de SL/CA. Porém, um aspecto geográﬁco surpreende: na região Centro-Oeste, 78% dos servidores que utilizam SL/CA têm sistema
operacional livre, o que os autores do estudo atribuem principalmente à área de TI do
Governo Federal, em Brasília. As empresas que adotam SL/CA nos servidores fazem
intenso uso das tecnologias de infra-estrutura de TI também com ferramentas livres,
como virtualização, clusters e replicação de dados.
O estudo põe ainda uma pedra sobre a questão do custo total de propriedade (TCO),
ao relatar que 66% dos responsáveis pela TI nas empresas pesquisadas veriﬁcam que o SL/
CA possui TCO inferior ao do software proprietário, além de melhor aproveitamento do
hardware (64% dos entrevistados), maior segurança (52%) e estabilidade superior (57%).
Para ﬁnalizar o relato das mudanças: no momento em que vocês, nossos leitores,
estiverem lendo este editorial, essa pesquisa já estará devidamente publicada em nosso site, que agora se encontra abrigado sob o UOL, oferecendo melhores serviços e
agregando mais informações, além de contar com novo visual, planejado com vistas
à experiência do usuário.
Que tenhamos sempre boas mudanças para anunciar. ■
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