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Resumo. Este artigo foca a adoção de software livre (e seus impactos) na

informática pública através de uma abordagem sociotécnica. Usando a teoria do

ator-rede para entender os diversos aspectos relacionados a este paradigma,

constatamos que qualquer organização estabelecida é fruto de um amálgama de

elementos humanos e não-humanos e se ousarmos modificá-la, é preciso que um

número ainda maior de elementos seja mobilizado. A compreensão do

comportamento desta rede de elementos heterogêneos permitirá que ações eficazes

de transformação da organização sejam negociadas.

Abstract. This article focuses the free software adoption (and its impacts) by public

information technology sectors through a sociotechnical approach. Using the Actor-

Network theory to understand the various aspects related to this paradigm, we

conclude that any established organization is the result from an amalgam of human

and non-human elements and if we risk on change it, it's necessary that a even larger

number of this elements be mobilized. The comprehension of the behavior of this

network of heterogeneous elements, will allow effective organization transformation

actions to be negotiated.

1. Quando nadamos rio acima

Na história da tecnologia da informação muitos são os exemplos de proclamadas revoluções que
não sobrevivem ao teste do tempo, desaparecendo completamente. Mais importante do que
identificar quais as razões que levaram estas tecnologias ao fracasso é perceber que muitas delas
tiveram grandes apostas de tomadores de decisão que estavam dispostos a sustentá-las1. As
motivações pelas quais o risco é ou não assumido pelos administradores de empresas de TI por
uma mudança tecnológica, pode explicar alguns dos impactos sofridos pela adoção de
paradigmas novos, como o software livre.

Na grande maioria das vezes, as áreas responsáveis pela prospecção tecnológica
necessitam de um lastro de confiança para que venha a adotar uma determinada solução.
Consideram que arriscar seja caro (ainda que prospectar tecnologia sem risco possa parecer um
contra-senso). Preferem basear-se em pareceres de terceiros2, em uma dependência semelhante
àquela submetida ao mercado financeiro pelas agências de classificação de risco. Assim, esperam
seguir a tendência do mercado ao invés de analisar as soluções tecnológicas por méritos técnicos
e econômicos. Deixam-se levar pela correnteza ainda que o destino seja incerto.

1 A tecnologia PUSH foi um dos exemplos mais recentes.
2 Instituições como o Gartner Group, IDC, entre outros.
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Este comportamento também é incentivado pelas inúmeras pressões que estas áreas
sofrem de fornecedores que desejam estabelecer contratos muitas vezes com o reforço de lobbies

econômicos e políticos, especialmente a estratégia FUD (Fear-Uncertainty-Doubt).

A julgar por este prisma, a proposta de um modelo de produção baseado em software
livre adquiri ares utópicos em uma área na qual os riscos do tratamento da informação são altos e
a disposição de correr riscos é baixa. Neste cenário, como podemos motivar tomadores de
decisão, pessoas e instituições para uma transformação baseada em software livre? Como nadar
rio acima? Lançando um olhar sobre o processo de como estas convicções são construídas.

2. A informação pública: livre.

As resistências anteriormente referidas à adoção de novas soluções descrevem algumas das
realidades impostas àquele que deseja executar uma mudança corporativa. Em muitos casos,
talvez, a primeira ação executada é a de propor uma solução que contemple a nova tecnologia.
Ela será avaliada pela área de prospecção tecnológica e após uma consulta sobre sua
sustentabilidade, será aprovada ou não. Na esfera pública, o mesmo é feito com o paradigma de
software livre. Fazem comparações entre soluções livres e proprietárias, mapeamentos de
funcionalidades, capacitação e treinamento, suporte, custos, etc.

Essa análise, contudo, está relacionada a um status quo firmemente alicerçado por uma
política organizacional que pretere soluções nas quais riscos devam ser assumidos ou analisados.
Especialmente em relação ao software livre, a questão do suporte é repetidamente levantada como
uma fraqueza da solução, ainda que possamos considerar que o suporte oferecido por
fornecedores de software proprietário não signifique necessariamente que está havendo uma
diminuição de riscos (apenas se paga para que um terceiro assuma a culpa pela falha) ou que
efetivamente o suporte se dê pelo fornecedor (o próprio cliente resolve o problema). Outro
exemplo é aquele da solução livre ignorada pela empresa que após sua inclusão em algum
produto proprietário de um de seus fornecedores, passa a ser aceita como se tivesse recebido um
carimbo de credibilidade. Uma espécie de intermediação entre produtor (organização livre) e
consumidor (empresa pública).

A informática pública deve utilizar outros parâmetros para esta análise. O congressista
peruano Edgard Villanueva Nuñez [Nuñez 2002] levantou alguns princípios básicos que
justificam a adoção do software livre por governos: o acesso livre a informação pública pelo
cidadão, a persistência dos dados públicos e a segurança do Estado e de seus cidadãos. Dessa
forma, para que um software seja aceitável para o Estado não basta que ele seja tecnicamente
capaz de cumprir uma tarefa, mas que condições contratuais futuras satisfaçam uma série de
requisitos sobre sua licença, sem as quais o Estado fica impedido de garantir ao cidadão o
processamento adequado de seus dados, preservando sua integridade, confidencialidade e
acessibilidade. Além de atender àqueles princípios básicos, também traz conseqüências benéficas
como o aumento da competitividade e o desenvolvimento do mercado regional de software3.

Os processos de adoção de software livre geralmente são vítimas de uma abordagem
reducionista do tema. É usual sua divisão em avaliações sobre a aplicabilidade em servidores,
estações e ambientes de desenvolvimento e produção. Os custos dos investimentos já realizados

3 A adoção de software livre na informática pública estimularia a competição, já que tende a gerar um
suprimento de software com a melhoria do trabalho já existente, num ciclo de aperfeiçoamento contínuo,
no qual a influência do marketing agressivo do mercado nas decisões do comprador é reduzida, já que a
escolha passa a basear-se em méritos técnicos e não num esforço de marketing do fornecedor.
Com o acesso ao código-fonte, empresas poderiam prover serviços mais qualificados de suporte e não
apenas aquelas transnacionais que detêm esse código fora do país.
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em soluções proprietárias - o legado - e a insegurança de profissionais que temem por
conseqüência do software livre, perder de prestígio (por ser especialista em uma solução
proprietária), até o emprego (acreditam, de forma equivocada, que um modelo de negócio
baseado em software livre não), também são freqüentemente associados à velocidade com que são
implementados.

Como qualquer mudança cultural, não basta trocar-se uma plataforma pela outra. Não
basta derrubar os mitos criados sobre o assunto (ainda que isto faça parte do processo). É preciso
convencer, por meio da informação e de outros instrumentos, do porquê desta opção.

Contudo, estes argumentos ainda poderão ser insuficientes para que um movimento de
introdução de software livre possa convencer tomadores de decisão, clientes, empregados. Por
maior que seja o poder de negociação ou hierarquia utilizado4 (ambas as características serão
interessantes nesta tarefa), a mudança cultural só acontecerá quando um suficiente número de
elementos humanos e não-humanos forem reunidos, mobilizados e combinados em seu favor.

3. A rede que envolve

As seções anteriores descreveram um cenário no qual argumentos a favor de mudanças
tecnológicas necessitam mais que constatações técnicas, processos de negociação ou ordens
hierárquicas. Neste quadro, mesmo que evidências técnicas ou políticas sejam claras a favor de
soluções livres, o efetivo engajamento da organização ainda dependerá do interesse em
abandonar a realidade atual por uma outra.

Aprofundando um pouco a análise, olhando sobre os ombros da tecnociência, percebe-se
que indivíduos e coisas sustentam afirmações, crenças e interesses que defendem e constituem a
realidade tecnológica vigente. Se olharmos mais de perto, os analistas da área tecnológica da
empresa que resistem, as agências de ranqueamento, os fornecedores, os lobbies, os sistemas de
legado, a falta de uma política corporativa sobre o tema, etc., fazem parte de uma lista de
elementos heterogêneos que estão ligados entre si formando uma rede [Latour 1987] pelo qual se
define e conforma a realidade.

Quando estamos frente a essa rede, três caminhos são possíveis: ser absorvido por ela,
ser ignorado ou confrontá-la. Nas três opções, ocorre uma acusação de irracionalidade por não
fazermos parte dela. A controvérsia gerada pelo discordante então permite que a forma como as
atribuições de causa e efeito foram realizadas, de como estes elementos estão interligados e quão
forte são essas ligações sejam observadas na rede. A razão (ou sua ausência), portanto, é um
resultado não de seus atributos intrínsecos, mas de uma sócio-lógica na qual os resultados
dependem de provas de força sobre as associações entre os elementos da rede.

“A acusação de irracionalidade é sempre feita por alguém que está construindo
uma rede sobre outra pessoa que se mantém no seu caminho; portanto, não há

linha divisória entre mentes, mas apenas redes maiores ou menores”. [Latour 1987]

Atuar na modificação desta realidade temporária, de algo que naturalizado explica-se por
si mesmo, de um fato, significa a criação de uma outra (realidade, rede) que sirva ao objetivo da
mudança pretendida. Esta somente acontecerá após a expansão do domínio desta segunda.

Portanto, a construção de uma rede que difunda a afirmação “software livre deve ser

usado por empresas públicas”, exigirá uma amarração de um número ainda maior de elementos
heterogêneos: artigos, aliados técnicos, aliados políticos, inscrições, caixas-pretas,

4 Sobre autoridade através de hierarquia ou de negociação ver Negotiating Corporate Change da Harvard
Business School, por James K. Sebenius.
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tradução/traição de interesses, etc, representando um aumento do custo de contestar-se a
realidade que, por enquanto, vigora. A dinâmica do ator-rede que mobilizará estes esforços e a
evolução da rede dependerá desta combinação de associações de recursos humanos e não-
humanos dentro de laboratórios

5 onde estes elementos são reunidos.

“A abordagem do ator-rede é a assim uma teoria de agentes, uma teoria de
conhecimento, e uma teoria de máquinas. E, mais importante, ela diz que nós

devemos explorar os efeitos sociais, seja qualquer sua forma material, se
quisermos responder o "como" de questões sobre estrutura, poder e organização.”

[Law 1992] (tradução)

O sucesso (ou fracasso) da rede dependerá de como estes elementos serão recrutados,
combinados e devolvidos em seu movimento de expansão. Este trabalho deve ser encarado pelo
construtor de fatos como um empreendimento [Law 1989].

Conclusão

Apresentamos uma proposta de analisar a adoção de software livre não mais sobre uma ótica
reducionista na qual o processo é encarado apenas como uma substituição tecnológica, sem levar
em consideração os efeitos sociotécnicos que são causa e conseqüência de seu sucesso ou
fracasso.

O arcabouço dessa análise será a teoria do ator-rede, pretendendo que a discussão acerca do tema
salte dessa visão reducionista comumente utilizada para novos patamares de compreensão e,
partindo deste ponto, através de um enfoque simétrico sobre estudos de casos, indicar modelos e
estratégias que atendam às necessidades para sua efetivação.

Finalmente, uma ação coordenada que permita a adoção de software livre nas diversas esferas
governamentais como visão de futuro, minorando o desgaste de ações isoladas (não
colaborativas) e/ou duplicadas (re-trabalho) e estabelecendo um modelo que seja aderente a
todas.
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