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ESTUDO DA VIABILIDADE ECONÔMICA DAS TECNOLOGIAS OPEN SOURCE 

 

1. RESUMO 

 

A EMC, divulgou no relatório “The Digital Universe of Oportunities” um interessante 

dado: em meados de 2020 o número de bits será equivalente ao número de estrelas 

no universo conhecidas pelo homem. Este mesmo estudo apontou que o volume de 

dados no mundo dobra a cada dois anos. Porém, enquanto bits, estes dados não 

possuem muita relevância, mas quando assumem a forma de imagens, audio ou 

qualquer outro conteúdo intelegível, podem influenciar na gestão de uma empresa, de 

uma cidade ou de uma instituição não governamental, por exemplo. Para que isto 

aconteça as redes e os softwares permitem ao homem obter e manipular as 

informações. Recursivamente, o conhecimento das tecnologias que tornam isto 

possível, também integram este oceano digital. Diante desta situação, algumas 

dúvidas surgem, será possível para as empresas manterem ocultas suas 

metodologias? Caso consigam, estarão competitivas no mercado? Usar e 

desenvolver tecnologias OpenSource é economicamente viável? Ao longo deste 

trabalho, serão apresentadas considerações acerca do uso de soluções abertas no 

meio comercial. 

2. INTRODUÇÃO 

 

 No meio computacional, dizer que um software é OpenSource(OP) significa 

dizer que seu código-fonte, as matrizes que determinam seu funcionamento, é aberto 

a outros usuários que participaram ou não de sua edição. Essa definição é bastante 

genérica, pois abre brechas a difentes interpretações, aberto pode significar livre para 

apenas consulta, ou com direito a edição, mas sem o direito de comercialização, entre 

outras combinações possíveis. 

 Portanto, um software que se denomine OP geralmente é regido por uma 

licença, entre as mais conhecidas está a General Public License GNU que defende o 

CopyLeft, visando a proteção da liberdade nas versões distribuidas. Importante não 

confundir OpenSource com software grátis (ou free), um caso bastante expressivo é o 

banco de dados MySql, embora seja OP, exige a negociação da licensa em uso 
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comercial. Conforme a Free Software Fundation, há quatro níveis de liberdade que 

determinam se o software é free: 

 A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito (liberdade 0). 

 A liberdade de estudar como o programa funciona, e adaptá-lo às suas 

necessidades (liberdade 1). Portanto, acesso ao código-fonte é um pré-

requisito. 

 A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao próximo 

(liberdade 2). 

 A liberdade de distribuir cópias de suas versões modificadas a outros 

(liberdade 3). Desta forma, você pode dar a toda comunidade a chance de 

beneficiar de suas mudanças.  

 Apesar de OP ser é uma expressão bastante usual na Tecnologia de 

informação, ela não é uma exclusividade sua. Salvatore Iaconesi, em setembro de 

2012 iniciou um projeto chamado La mi Cura OpenSource, onde através de um web 

site divulgou dados pessoais sobre seu cancer no cérebro a fim de que seu caso 

fosse estudado por pessoas em todo o mundo e pudesse ajudar a vida de outras 

pessoas que vivem na mesma situação. Alan Shimel comenta em seu artigo “Hungry? 

How about An Open Source Restaurant?” sobre o sugimento do Instructables 

Restaurant, que contrário ao mercado das receitas secretas, diponibiliza as “fórmulas” 

para a confecção de seus pratos. 

 Obviamente, o conceito de OP acaba se confundindo com o de outros como o 

de crowndsourcing, mas não por equívoco e sim por eles estarem intimamente 

integrados, passando por um processo de fusão, da mesma forma que a distinção 

entre computadores, smartphone e tablets está caindo em desuso em pró da 

definição de dispositivo eletrônico. 

3. OBJETIVOS 

 

Elucidar os principais pontos que poêm em questão a viabilidade das soluções 

abertas, não apenas assumindo o ponto de vista tecnológico, mas também os 

aspectos sociais que implicam em sua adoção, os econômicos e os comerciais. 
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4. METODOLOGIA 

 

Este trabalho consiste em uma revisão bibliográfica sobre a qual obtevesse os 

dados e as informações necessários para a confecção do primeiro. A partir da revisão 

foi realizado um filtro dos conteúdos que seriam expostos, acompanhado de 

explanções e elementos que permitissem associá-los. Conforme o tema abordado, 

levou-se em consideração os pontos que esclarecem os fatores de propulsão e 

inibição do uso das tecnologias Open Source. As fontes selecionas, intercalam-se 

entre artigos científicos, livros e documentos publicados online por instituições 

idôneas. Para melhor expor o assunto, ele foi segmentado em subtítulos contendo a 

expressão que melhor representa a perspectiva no corrente segmento. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Estrutura organizacional 

  

 A natureza das ferramentas podem influenciar na forma como elas serão 

utilizadas. Em um mundo globalizado, a sede de uma empresa pode estar em um 

país X, os fornecedores em um país Y e os clientes em um país Z, este ambiente 

pode trazer suas vantagens, mas certamente há uma notável desvantagem: novos 

concorrentes podem surgir a qualquer momento e de qualquer lugar. Para contornar 

esta situação as grandes corporações estão investindo cada vez mais em soluções 

criativas (inovação) e em respostas rápidas aos estímulos externos. O contínuo 

benchmarking das estruturas organizacionais promoveu sua horizontalização.  

 Neste novo modelo, há um fluxo incessante e ágil de informações da camada 

mais baixa até o topo. Enquanto que nos formatos tradicionais as empresas 

precisarão se adaptar, em um processo de certo trabalhoso e provavelmente 

dispendioso, as soluções OP já nasceram neste novo modelo. Segundo a qual há 

basicamente dois níveis, o que desenvolve incrementos ou novidades, e a 

organização que avalia as propostas desenvolvidas e as seleciona para o fechamento 

de uma nova versão. 
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Raymond(1999) revela em seu livro “The Cathedral and the Bazaar” o contexto 

social existente por detrás da criação de softwares abertos, entre eles o Linux, sem 

dúvida o melhor exemplo. Entre os apontamentos está a motivação e o sentimento 

colaborativo e de integração por parte dos desenvolvedores, seus produtos até 

podem não ser líderes de mercado, porém são extremamente resistentes ao tempo. 

Enquanto alguns produtos fechados se revezaram na liderança do mercado e 

desapareceram, os abertos permanecem com seu público fiel e crescente em termos 

absolutos.  

Idoniedade 

 

 Alterar o sistema operacional de um computador, migrando do Windows XP 

para o 7, é algo relativamente simples, e a palavra “relativamente” não foi empregada 

de forma errônea. Anderson Figo em seu artigo publicado na Folha de São Paulo, 

entitulado “Fim do Windows XP faz bancos correrem para atualizar caixas”, ele retrata 

o doloroso processo de atualização dos caixas eletrônicos dias antes da Microsoft 

encerrar o seu suporte ao XP. É compreensível a necessidade que as empresas 

possuem por um respaldo, caso algo algum item da negociação falhe, isso explica a 

expansão das empresas terceirizadas na virada do século. O que é inconcebível é 

depência criada que involuntariamente gera transtornos de diferentes ordens. 

 Talvez adotar uma solução aberta subentenda deixar a empresa vulnerável a 

problemas sem respostas, ou prejuízos sem responsáveis. Contudo, isto é discutível. 

A tendência em vigor estabelece a substituição da oferta de produtos pela oferta de 

serviços.Ainda que certa empresa não seja proprietária de um produto OP, ela pode 

oferecer serviços relacionados a ele, estudá-lo, conhecê-lo, melhorá-lo. 

 O livro “Capital Intelectual: a nova vantagem competitiva das empresas.” de 

Thomas A Stewart, informa a dificuldade de se mensurar o valor agregado pela 

quantidade de informação que uma empresa detém sobre algo, mas esclare que é 

crescente a valorização do know-how e a busca por expertise, em diferentes formas, 

a mais comum, consultoria. 

 Em outras palavras, em um mercado mais maduro, os produtos serão 

literalmente distribuídos, o que fará diferença, inclusive os de caixa, será o domínio da 

tecnologia. 



 
 
CATEGORIA EM   ANDAMENTO 

                                                                          

 

Fator Cultural 

 

 Faith Popcorn, CEO da BrainReserve uma empresa de consultoria voltada para 

a identificação de tendências culturais, em seu livro Relatório Popcorn aponta o 

enclausulamento, uma busca insessante por segurança como a primeira tendência 

das sociedades humanas. E de fato, sair da zona de conforto e adotar uma nova 

proposta como a ofertada pelas tecnologias OP, pode trazer receios de inicio, contudo 

não é um futuro incerto.  

 A facilidade com a qual as novas gerações se comportam diante das recentes 

tecnologias exibem sua pré-disposição em substituí-la, periodicamente, quando 

vantagens atrativas são identificadas. Progressivamente, com o advento de um 

número ainda maior de funcionários oriundos da geração Y, as instituições enquanto 

organismos, onde cada integrante é uma célula, inclinarão a selecionar as novidades, 

ao invés de medidas tradicionais. 

 O nível de intimidade das novas gerações com a tecnologia é tão grande que 

Rita Loiola, utiliza a expressão “Berço Digital” para caracterizar os usuários nascentes 

após a geração X. 

 

Investimentos e Mercado 

 

 Os produtos OP possuem um grande número de iniciativas, as incontáveis 

versões do Linux são uma prova disto. É crescente o número de seus adeptos em 

servidores, e o Android derivado do  Linux se popularizou entre os dispositivos mobile.  

 Adotando uma estratégia comercial nos novos devices, semelhante a assumida 

pela Microsoft nos Desktops, o Android busca a hegemônia. Em um sistema 

retroativo, o número de usuários atrai desenvolvedores de novos recursos, e os novos 

recursos atraem novos usuários. 

 Atualmente, o Android domina 62% do mercado de tablets, e o número de seus 

usuários ativos já ultrapassou a marca de 1 bilhão, a Google, empresa detentora 

deste sistema operacional, foi considerada em 2014 a marca mais valiosa. O Android 
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é um exemplo substancial de mercado que embora grande, permanece em 

crescimento e com boas perspectivas de rentabilidade. 

 

Qualidade 

 

 Um ponto crítico sobre os sistemas abertos é o seu ciclos de vida. É difícil 

mensurar o tempo em que ele será comercialmente competitivo, se trará 

correspondentes as constantes novidades, ou se as mudanças incrementais são 

perceptíveis e relevantes aos usuários finais. Contudo, eles tem se mostrado bastante 

eficientes quanto a isto.  

 Para exemplificar, possuimos dois notáveis databases de código-aberto, o 

Firebird e o PostGreSQL. O primeiro existe desde de 1981, enquanto que o segundo 

é utilizado desde 1996, ambos contam com grandes comunidades online e realizam 

eventos periodicamente anunciando lançamentos. 

 Outro ponto de divergência é a expectativa gerada. A empresa Adobe possui 

entre seus programas o Adobe Illustrator, um poderoso software para a criação de 

imagens vetorizadas, entre um dos possíveis equivalentes do mundo aberto, está o 

Inkscape. Ambos possuem o mesmo objetivo, logo tendem a dividir pontos em 

comum, entretanto, suas histórias e origens condicionaram a cada um pontos de 

divergência, cada qual com as suas particularidades. Um erro comum é supor que a 

inferioridade de um devido a ausência ou presença de uma determinada ferramenta. 

 A quantidade de opções disponibilizadas por um programa não determina sua 

qualidade, mas sim o resultado que é possível alcançar com a combinação deles. 

Além do mais,  um usuário comum dificilmente desfrutará de todos. 

Compatibilidade e Custos 

 

 Devido aos projetos OP estarem, em sua maioria, abertos à edição, os 

usuários por própria iniciativa projetam adaptações que permitam o uso ou 

aproveitamento de outras tecnologias aos quais estão habituados. Este 

comportamento  favorece o aproveitamento de ferramentas já existentes, inclusive as 

fechadas, e impede o margeamento comercial das abertas que estão em busca de 
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mercado. Pode-se citar o LibreOffice Writer, um editor de textos capaz de abrir e 

alterar arquivos de extensões .doc e .docx. usuais no editor de texto fechado 

Microsoft Word. 

 Uma frequênte preocupação de autores que tratam deste tema é esclarecer a 

diferença entre software de código aberto e software gratuito. Ambos não são 

sinônimos, entretanto, um não exclui o outro, ou seja, um software pode ser 

simultâneamente aberto e gratuito. Na verdade, a grande quantidade de softwares 

que possuem ambas as características propiciam a dificuldade na distinção. As 

chances de encontrar um software gratuito e aberto são relativamente boas e podem 

render grandes economias de receita. 

 

Recursos integrados 

 

 Como esperado, haveria um aspecto em que o OpenSource se mostraria 

menos vantajoso. A experiência de integração existente entre os diferentes 

programas fechados de uma mesma empresa é indiscutilvente superior. Sua cultura 

incorporada a seus produtos em geral oferecem uma uniformidade agradável, 

espontânea e quase intuitiva.

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Sintetizando o que foi apresentado neste trabalho, pode-se deizer que não apenas os 

softwares de código aberto possuem grande potencial tecnológico, como também 

possuem um promissor mercado. A forma como as pessoas interagem com as 

ferramentas, a maturidade do mercado, e as iniciativas abertas determinam o 

sucesso, ou não, de uma solução, entretando, as tendências, como demonstradas ao 

longo deste trabalho, inclinam-se a seu favor. 
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