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RESUMO 
 

 

 

O presente trabalho faz uma análise do movimento do software livre, um 

importante movimento de conotação mundial criado para superar as barreiras 

impostas ao fluxo do conhecimento pela propriedade privada das idéias. O 

nosso foco não é a luta entre as duas formas de tecnologia de software, livre e 

proprietária, mas compreender melhor a dinâmica do movimento que foi criado 

por Richard Stallman. Assim, o objetivo é mostrar que apesar de sua 

globalidade, o software livre não é recebido e desenvolvido da mesma forma, 

ao contrário, em cada país ele é recriado a partir das práticas e concepções 

políticas acerca do papel da tecnologia para o desenvolvimento social e 

econômico. 

Para justificar nossa hipótese, escolhemos analisar a América Latina, um 

continente que enxergou no software quando livre, através de seus 

governantes, a ferramenta capaz de proporcionar o desenvolvimento e até a 

independência nacional frente aos países desenvolvidos. Como contraponto de 

análise, discorremos também sobre o impacto da tecnologia livre, ou melhor, 

de código aberto, no país ícone da sociedade informacional, os Estados 

Unidos, onde as empresas privadas (em especial Apple e Google) e as 

universidades impulsionam a criação e a inovação tecnológica. 

No confronto analítico entre o poder de criação estatal x privado ou livre 

x aberto, a junção privado/aberto foi mais incisiva na criação de um terceiro 

modo de produção de software, que chamamos de “híbrido” - meio fechado, 

meio aberto. Esse software híbrido parece ser o modelo que manterá os países 

hegemônicos na liderança da corrida tecnológica. 

 

 

 

Palavras-chave: movimento do software livre, América Latina, propriedade das 

idéias, história do tempo presente, software híbrido. 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

The present work performs an analysis of the free software movement, 

an important movement worldwide developed to overcome the barriers imposed 

to the knowledge flow by the idea private property. Our focus is not the fight 

between the two software technology forms, free and proprietary, but to 

understand in a better way the dynamic of the movement created by Richard 

Stallman. Thus, the purpose is to show that, despite its globality, the free 

software is not received and developed the same way, on the contrary, in every 

country it is recreated from the practices and political conceptions about the 

technology role for the social and economical development. 

In order to justify our hypothesis, we chose to analyze Latin America, a 

continent which saw in the free software, by means of its governors, a tool 

capable of providing the development and even the national independence 

before the developed countries. As an analysis counterpoint, we also 

approached the free technology impact, that is, the open source, in the 

informational society icon country, the United States, where the private 

companies (especially Apple and Google) and the universities trigger the 

technological development and innovation. 

In the analytical confrontation between the state vs. private or free x open 

development power, the private/open junction has been more assertive at a 

third software production means, which we call "hybrid" - half closed, half open. 

Such hybrid software seems to be the model which will keep the hegemonic 

countries in the technological race leadership. 

 

 

 

Key words: free software movement, Latin America, idea property, present 

time history, hybrid software. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O mundo caminha para a sociedade da informação. O conhecimento é a 

ferramenta primordial neste novo contexto, que pode tanto redistribuir a riqueza 

como concentrar e acelerar a dominação por um segmento minoritário da 

sociedade. 

Uma das maneiras para se evitar a perpetuação das desigualdades 

sociais seria através do compartilhamento desse conhecimento. Pensando 

nessa situação, um importante movimento de conotação mundial surgiu em 

busca da superação das barreiras impostas ao fluxo do conhecimento pela 

propriedade privada das idéias, o chamado movimento do software livre.  

“O movimento do software livre e do chamado “Open Source” 

(código fonte aberto) são mobilizações tecno-políticas que 

constituíram uma enorme rede de colaboração tecnológica, de 

debate crítico, de solidariedade e articulação de ações em 

defesa da liberdade do conhecimento” (SILVEIRA, 2005: 138). 

 

 Gradativamente esse movimento se expandiu globalmente, angariando 

adeptos em todos os continentes. Eles enxergaram que os protocolos e os 

softwares, quando livres, são essenciais à comunicação na sociedade em rede. 

É essa comunicação, intermediada pelo computador, que permitiria a 

realização, a cópia, a modificação e a distribuição de qualquer informação. 

 O que impediria o livre fluxo de idéias no mundo intangível em rede seria 

o sistema de direito autoral. Também conhecido como copyright, ele se 

desenvolveu concomitantemente à imprensa escrita com o objetivo de controlar
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a cópia em larga escala. Para essa finalidade, o direito autoral penalizava 

prioritariamente os grandes produtores de cópias, pois os leitores comuns 

podiam, caso fosse o caso, copiar manualmente as obras que mais lhe 

interessassem e nem por isso seriam acusados de estar infringindo a lei.  

 Todavia, quando tratamos de tecnologia digital a questão muda de 

proporção. A informação no meio digital é muito mais flexível que a imprensa, a 

cópia e a partilha com os outros se dá de forma muito mais fácil. Por isso, o 

direito autoral tem aumentado em rigidez o seu campo de ação. 

 Ao se posicionar contra o direito autoral, da maneira como ele está 

configurado, o movimento do software livre recebeu uma série de adjetivos 

caluniosos que o caracterizavam como apoiadores a prática da pirataria e do 

roubo através da usurpação da propriedade intelectual de outrem. Ao incentivar 

tais iniciativas, eles supostamente estavam gerando danos ou perdas 

econômicas para os reais criadores de softwares. 

Assim, estabeleceu-se uma guerra entre o pensamento de software livre 

e o proprietário. O primeiro defende o fim da propriedade do software, pois 

quando um programa tem um único dono, os usuários ficam impossibilitados de 

controlar uma parte de suas próprias vidas. O segundo contra argumenta 

sentenciando o fim da inovação e de novas gerações de produtos caso venha a 

acontecer à supressão do domínio sobre a criação; nesta visão o fato de o 

software ter dono é que leva à produção de mais software. 

Este embate entre o livre e o proprietário permeou o foco das teses 

acadêmicas produzidas no Brasil desde os anos 2000. No doutorado do 

cientista político Silveira (2005) a separação entre os modos de produção de 

softwares já é tratada no primeiro parágrafo, quando ele define o seu objetivo 
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de análise, que é o “(...) desenvolvimento e uso de software aberto e não 

proprietário, conhecido como software livre e seu embate com os beneficiários 

do modelo hegemônico de propriedade de software” (SILVEIRA, 2005: 1). O 

autor vai investigar a comunidade de desenvolvedores do sistema operacional 

Debian GNU/Linux1 para entender o modelo livre e colaborativo de criação no 

desenvolvimento de softwares, para posteriormente confrontá-lo com o modelo 

hegemônico de propriedade, concentrando-se nas generalidades que 

caracterizam e diferenciam o livre e o proprietário. 

Um caminho um pouco diferente adota o historiador Souza Filho (2006). 

Ele vai tratar do embate entre software livre e proprietário a partir da 

especificidade dos sistemas operacionais Windows e GNU/Linux, mostrando 

que esses dois sistemas estariam em uma batalha silenciosa, com a empresa 

de Bill Gates utilizando do método FUD, estratégia antiga na área de tecnologia 

que significa “fear uncertainty doubt”, ou seja, a idéia seria disseminar “o medo, 

a incerteza e a dúvida” sobre o software livre, pois este estaria se configurando 

como uma concreta ameaça à hegemonia do Windows e dos demais softwares 

proprietários por contar com características “revolucionárias”. 

O antropólogo Evangelista (2005), assim como Silveira (2005), também 

utiliza de uma análise geral de modelos de softwares para tratar dos discursos 

envolvendo as vantagens e desvantagens da adoção de sistemas livres em 

computadores. Para isso, uma importante ferramenta são as licenças de 

software (livre e proprietária), pois a diferença entre o software livre e o 

                                                 
1 “Debian é simultaneamente o nome de uma distribuição não comercial livre (gratuita e de 
código fonte aberto) de GNU/Linux (amplamente utilizada) e de um grupo de voluntários que o 
mantêm à volta do mundo. Uma vez que o Debian se baseia fortemente no projeto GNU, é 
usualmente chamado Debian GNU/Linux”. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Debian. 
Acesso em: 3 jan. 2008. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Debian
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proprietário não se daria pelas suas arquiteturas diversas, mas sim pelas 

formas díspares de licenciamento.  

Apesar de optar por uma abordagem já presente em outros trabalhos, 

Evangelista vai trazer novos subsídios ao tema ao identificar uma ruptura 

dentro do movimento do software livre ocorrida com a criação do movimento do 

open source (código aberto) por uma ala descontente com os rumos e as 

limitações do livre no mercado de softwares. Essa percepção não é encontrada 

nos trabalhos dos outros autores acima mencionados, que não enxergaram ou 

apenas ignoraram as reais conseqüências dessa dissidência dentro do 

movimento.  

Seguindo esta trilha, o foco deste trabalho não é a luta entre as duas 

formas de tecnologia de software, mas compreender melhor a dinâmica do 

movimento que foi criado por Richard Stallman. Acreditamos ser um movimento 

multifacetado, com seguidores de características diversas, que se reúnem por 

um grande propósito: o livre acesso ao código fonte de um programa. 

Além da diversidade de membros, o movimento do software livre está 

presente em todo o mundo. Não podemos afirmar que ele é recebido e 

desenvolvido da mesma forma em cada localidade. Por isso, acreditamos que 

em cada país, o software livre é recriado a partir das práticas e concepções 

políticas acerca do papel da tecnologia para o desenvolvimento social e 

econômico. 

Para justificar nossa hipótese, escolhemos analisar a América Latina, um 

continente atrasado na efetivação de uma cultura de desenvolvimento 

tecnológico. Neste sentido, compreender o contexto no qual surgiu o software 

livre nos EUA, isto é, nas entranhas do país ícone da sociedade informacional, 
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nos oferece um importante contraponto para análise na medida em que 

evidencia algumas diferenças fundamentais: enquanto lá, as empresas/ 

universidades são o destaque, tendo os conglomerados de tecnologia 

impulsionando a criação e a inovação; na América Latina, o Estado é o grande 

incentivador e difusor de qualquer tentativa de criação de tecnologia, 

principalmente porque o empresariado privado parece estar à mercê do 

imediatismo e do lucro fácil.  

Assim, nosso foco está nos governos, mais especificamente no discurso 

do Estado sobre a adoção de uma tecnologia. Sua produção acontece na 

história, por meio da linguagem, que é uma das instâncias por onde a ideologia 

se materializa. Ao se materializar ele se torna uma prática, uma ação do sujeito 

sobre o mundo. Por isso, sua aparição deve ser contextualizada, pois funda 

uma interpretação e constrói uma vontade de verdade que, quando carrega um 

viés político, pode ser um campo onde várias falas semelhantes se alojam, nos 

permitindo fazer recortes menores.  

Os discursos dos governantes foram coletados em fontes verbais 

audiovisuais como: entrevistas e palestras, programas de rádio e televisão, 

além da internet com destaque para as páginas institucionais. Também fizeram 

parte os documentos oficiais promulgados por órgãos governamentais, projetos 

e decretos de leis que postulassem a adoção prioritária de sistemas livres em 

esferas públicas. 

Para sustentar as abordagens históricas e teóricas deste trabalho, várias 

fontes de levantamento foram necessárias. O referencial histórico foi 

constituído pela análise da bibliografia existente em livros, teses, dissertações 

e artigos sobre o software livre, a América Latina, a ciência, a tecnologia, etc. 
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Como se trata de um estudo inserido e sobre a sociedade de rede, a internet, 

através dos mais diversos sites, foi uma fonte primária importante, já que é nela 

(na internet) que a história do software livre vem sendo “escrita”. 

 Desta forma, a dissertação está organizada em três capítulos. No 

capítulo 1, “O sistema de patentes e a propriedade intelectual”, buscamos 

traçar uma linha do tempo recuperando o debate, os dilemas e as contradições 

acerca da constituição do sistema de patentes tentando mostrar que a 

propriedade dos bens materiais e imateriais foi um processo histórico-social. 

 Para superar os limites dessa propriedade intelectual discutiremos o 

surgimento do movimento do software livre, uma importante alternativa tecno-

política influenciada pela chamada “ideologia californiana”.  

 Na última parte do primeiro capítulo, queremos mostrar que apesar da 

aparente consolidação do software livre, o movimento sofre uma ruptura, 

devido em grande parte às concepções heterogêneas dos seus vários 

membros, levando ao surgimento do open source como movimento 

independente. De um lado se configura uma parcela cada vez mais específica 

que mantém intactas as raízes do movimento e do outro uma nova vertente, a 

do código aberto, que ganha cada vez mais adeptos e parece se fortalecer, 

principalmente quando ganha o apoio da grande indústria da informática. 

 No capítulo 2, “A tecnologia da utopia latino-americana”, a tecnologia é 

pensada em um contexto subdesenvolvido, co-existindo com mercados 

transnacionais e economia de mercado. Tratando o desenvolvimento 

tecnológico como ciência vital para o progresso e a interação de um país nessa 

sociedade em rede, utilizamos como referência os conceitos teóricos do 

economista Celso Furtado porque nos discursos dos governos latinos 
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americanos o software livre aparece como ferramenta de um desenvolvimento 

e até de independência nacional frente aos países desenvolvidos. Ao buscar 

essa capacidade tecnológica, os governantes enxergaram no software livre 

algo capaz de expressar tecnologicamente o quê eles defendem na esfera 

política. O Estado percebeu que a tecnologia pode ser um poderoso 

instrumento político-ideológico.   

No capítulo 3, “O vilão e o mocinho”, ao destacar o novo maior inimigo 

do movimento do software livre, a empresa Apple, em comparação ao novo 

mocinho, o Google, queremos demonstrar, através da antítese entre o fechado 

e o aberto no software, como empresas tão diferentes podem se parecer. O 

“império” de Steve Jobs é um ícone da filosofia do fechado, enquanto o dos 

amigos Sergey Brin e Larry Page têm se posicionado como um grande 

entusiasta do código livre. Mesmo estando em lados opostos e utilizando de 

meios diferentes para a confecção de seus produtos, no final o que 

encontramos são softwares de características muito semelhantes. 

Pensando nisso, mostraremos que a dicotomia livre versus proprietários 

é insuficiente para compreender os mecanismos que criaram os “híbridos”. O 

que convencionamos chamar de softwares híbridos é na verdade uma mescla 

entre softwares fechados e abertos. 

 De modo geral, para o campo da história, todos esses questionamentos 

acerca do presente acabam sendo muito problemáticos. É um desafio lidar com 

uma história do tempo presente, principalmente quando o ritmo acelerado das 

inovações tecnológicas se dá numa escala em que períodos curtos são 

suficientes para o desenvolvimento fulminante de novos aparatos tecnológicos, 

ou melhor dizendo, os saltos quantitativos e qualitativos ampliam os seus 
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potenciais, aumentando exponencialmente o leque de possibilidades e 

significados. O software livre por estar inserido nesse processo apresenta 

enormes desafios a sua compreensão na medida em que é difícil estabelecer 

conceitos suficientemente críticos. 

 Assim, recorremos à metodologia proposta pelo historiador Nicolau 

Sevcenko (2001), segundo a qual, é preciso adotar parâmetros que, primeiro, 

consista “(...) em conseguirmos desprender-nos do ritmo acelerado das 

mudanças atuais, a fim de obter uma posição de distanciamento a partir da 

qual possamos articular um discernimento crítico que nunca conseguiríamos 

estabelecer se nos mantivéssemos colados às vicissitudes das próprias 

transformações”. Para exercer um discernimento crítico é preciso, também, que 

“recuperaremos o tempo perdido da própria sociedade, ou seja, o tempo 

histórico, aquele que nos fornece o contexto no interior do qual podemos 

avaliar a escala, a natureza, a dinâmica e os efeitos das mudanças em curso, 

bem como quem são seus beneficiários e a quem elas prejudicam” (Sevcenko, 

2001: 19).  

 Na visão de Hobsbawm engana-se quem pensa que o historiador, até 

mesmo pela visão estereotipada de que seria uma ciência que fala única e 

exclusivamente do passado, não pode tratar do presente e até mesmo do 

futuro, pois “(...) a previsão do futuro deve necessariamente basear-se no 

conhecimento do passado. Os acontecimentos futuros precisam ter alguma 

relação com os do passado, e é nesse ponto que intervém o historiador (...) O 

historiador pode tentar identificar os elementos relevantes do passado, as 

tendências e os problemas” (HOBSBAWM, 2000: 8). 
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 Por último, devemos salientar que, para o campo da história em 

especial, essa abordagem metodológica envolvendo o passado, presente e 

futuro é deveras emblemática. Esbarramos em um ponto central para a nossa 

pesquisa: o amplo desconhecimento do público acadêmico, a quem se 

endereça o texto, em relação ao material de pesquisa. A quase simultaneidade 

dos fatos nos leva a recorrer a documentos e fontes contra as quais a crítica 

das fontes ainda não está muito estabelecida. Para a epistemologia da história 

do presente restará interrogar a história a fim de propor novos dados que 

aumentarão sua capacidade de explicação e de sugestão (LE GOFF, 1999).  

 Esse método específico se preocupa, primordialmente, com a relação 

entre o tempo e o objeto de estudo. O historiador do presente tende a “se 

colocar, em graus diversos, na horizontalidade cronológica e não na 

verticalidade sincrônica da análise pontual, verdadeiramente imediata” 

(CHAUVEAU; TETARD, 1999: 21). Em síntese, espera-se um esboço do futuro 

e um esclarecimento do presente pela “reverberação histórica”. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

O sistema de patentes e a propriedade intelectual 

 

 

 

“A página tem o seu bem só quando é virada e há a vida por trás que 

impulsiona e desordena todas as folhas do livro” 

Ítalo Calvino – O Cavaleiro Inexistente 

 

 

 

A estrutura econômica-social global contemporânea vem sendo 

progressivamente pautada pelos efeitos da aceleração e da transformação do 

processo de desenvolvimento científico-tecnológico. Os setores produtivos 

foram reformulados através de novos padrões técnicos, organizacionais, 

institucionais e competitivos; esse “novo paradigma” é marcado pela 

consolidação de dois principais agentes: o conhecimento e a informação. 

Em termos históricos, a Globalização substituiu o Imperialismo; o 

desenvolvimento e a modernização de cada país passaram a ser mensurados 

pelo domínio do conhecimento e da informação, diferentemente dos critérios 

anteriormente utilizados, em que se privilegiava a contagem numérica da base 

industrial instalada. Desta forma, a economia capitalista mudou o foco de seu 

problema da exploração para a exclusão; deter o controle e restringir o acesso 

a estas duas ferramentas poderosas passou a ser vital para a manutenção do 

poder por parte da classe dominante e dos países hegemônicos. 
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Os desdobramentos mais latentes de todo esse processo foi a 

potencialização do conhecimento e da informação, transformando-os em 

mercadorias valiosas oferecidas em um mercado onde se exercem e vigoram 

leis e condicionantes. Sobre o conhecimento tecnológico, que mais nos 

interessam, essas leis são ditadas pelo sistema de patentes de invenção e 

pelos direitos de autores de obras intelectuais, ou seja, a propriedade 

intelectual é influenciada por uma legislação internacional atualmente sob a 

administração da Organização Mundial do Comércio (OMC) e da Organização 

Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).  

As patentes de invenção são um direito instituído ao inventor para evitar 

que seu trabalho seja utilizado por terceiros na produção e comercialização de 

um novo bem. 

“Em outras palavras, através de uma intervenção do Estado, 

proporciona-se ao inventor uma posição privilegiada no 

mercado — monopólio —, garantindo-se a este agente o gozo 

exclusivo dos benefícios econômicos proporcionados pela 

exploração de sua invenção. De acordo com normas 

internacionalmente estabelecidas, o tempo mínimo para a 

validade de uma patente de invenção é de vinte anos, contados 

a partir da data de depósito (pedido de patente). Após este 

período, o objeto tecnológico protegido cai em domínio público, 

podendo ser livremente explorado por qualquer agente 

interessado” (MALAVOTA, 2008: 2). 

 

O sistema patentário, regido pelas leis atuais, é justificado por 

proporcionar um ambiente seguro para a acumulação e o desenvolvimento das 

atividades inventivas. De certa forma, garantiria ao inventor um retorno, 

material e intelectual, depois de um considerável tempo de gestação de todo o 
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processo criativo. Resumindo, as patentes servem como um contrato 

econômico que visa primordialmente o lucro individual; a sociedade concede ao 

inventor uma licença, por tempo determinado, deixando-o explorar sozinho um 

campo econômico específico, gozando assim das vantagens oferecidas pelo 

monopólio adquirido. 

Para um melhor entendimento sobre a natureza e a lógica do sistema de 

apropriação sobre o conhecimento, uma análise histórica se mostra primordial 

para elucidar os diferentes sentidos e funções pelos quais as patentes 

transitaram no percurso de alguns séculos. 

 

 

A invenção da propriedade do real e do imaterial 

 

 

O domínio sobre o conhecimento, analisado através da historiografia da 

propriedade intelectual, indica o final da Idade Média como o período de 

surgimento do seu uso como ferramenta de exploração visando o ganho 

pessoal; no primeiro momento a maior preocupação era proteger os segredos 

do ofício. Mas, foi na cidade de Veneza, em plena Renascença, que se iniciou 

e consolidou-se o sistema de patentes. A primeira patente que se tem notícia 

foi concedida ao arquiteto renascentista Filippo Brunelleschi, em 1421, pelo 

projeto de um navio, sendo garantido uma exclusividade de três anos para a 

fabricação e venda de seu produto. Entretanto, a primeira lei de patentes só foi 

aprovada 54 anos depois, na mesma cidade italiana, no ano de 1474; nela, 

constavam pela primeira vez as atribuições das patentes. O primeiro direito 
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autoral registrado de um livro foi dado ao humanista Marcantonio Sabellico, em 

1486, por sua história de Veneza. O primeiro direito autoral artístico foi 

concedido, em 1567, pelo Senado veneziano, ao pintor Ticiano, que tentava 

dessa forma coibir a imitação não autorizada de suas obras (BURKE, 2003: 

139). 

Gradativamente a concessão de privilégios patentários ultrapassou a 

região do Vêneto e se disseminou, entre os séculos XVI e XVII, pelos países 

europeus, como Inglaterra, França, Espanha e Portugal; as suas respectivas 

colônias também foram inseridas nesse processo. 

Esse período foi chamado, pelos historiadores do direito patentário, de 

pré-moderno. Para o historiador Leandro Malavota (2008) o período pré-

moderno, também chamado de “early patent system”, vem ocupando um 

espaço secundário na historiografia econômica, sobretudo por se tratar de uma 

época anterior ao desenvolvimento do capitalismo, em outras palavras, a 

concessão de monopólio aos inventores apresentava uma estrutura 

completamente diferente da existente nos dias atuais.  

Para entender o sistema de patentes entre os séculos XVI e XVII é 

preciso compreender a estrutura da dinâmica social que vai moldá-lo, “(...) 

notadamente marcada por sua estratificação, pelo controle dos poucos 

mecanismos de ascensão social exercido pelo monarca e pela definição de 

parâmetros estreitos de hierarquização da sociedade, baseados na linhagem, 

na tradição e no prestígio, isto é, no conceito de honra” (MALAVOTA, 2008: 6).  

A posição do Rei era central na distribuição de patentes; a concessão de 

privilégios, monopólios temporais ou permanentes, era designada pela figura 

monárquica ao inventor, que assegurava assim um benefício econômico 
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importante. Entretanto, o monopólio sobre uma invenção não se restringia às 

vantagens estritamente financeiras; o seu maior mérito era alavancar o status 

social do inventor, criando uma aproximação com o monarca, que o distinguia 

dentro da corte e perante seus pares. 

Podemos dizer que a propriedade se dava sob uma espécie de ligação 

entre homem e coisa, em que o valor simbólico do segundo era primordial para 

o primeiro. O historiador Pocock (2003) também explica que a propriedade não 

nasce como uma defesa meramente econômica; no Ocidente, influenciados 

diretamente pelos civilistas romanos2, a propriedade será formulada dentro do 

Direito Natural3. A propriedade, dentro da tradição jusnaturalista, será pensada, 

portanto, dentro das relações entre pessoas e objetos, ou seja, as patentes 

passavam a ser tratadas como um instrumento de reconhecimento de um 

direito natural e particular devidamente autenticado pelo rei. 

No século XVII, na Inglaterra, foi criada a segunda legislação sobre 

patentes que se tem notícia: o “Estatuto dos monopólios”, de 1623. Este 

Estatuto marcou o início da fase moderna das patentes e que, salvo algumas 

mudanças, ainda inspira grande parte das leis atuais sobre o assunto. 

Tomando como base a primeira lei de patentes, surgida em Veneza nos anos 

de 1474, esta segunda lei desenvolveu novos e importantes conceitos, sendo 

um dos principais, a concessão da outorga do monopólio de uma patente 

somente ao verdadeiro e primeiro inventor. 

                                                 
2 A Teoria Civilista foi “a primeira teoria a tentar explicar o direito material e o direito de ação. 
Tal teoria pressupõe que o direito material e o direito de ação são a mesma coisa, em outras 
palavras, o direito de ação seria imanente (inerente) ao direito material, como resposta à sua 
violação”. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ação_(direito). Acesso em: 8 set. 2010. 
3 Direito natural ou jusnaturalismo é uma teoria que postula a existência de um direito cujo 
conteúdo é estabelecido pela natureza e, portanto, válido em qualquer lugar. Disponível em: 
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Natural_law. Acesso em: 10 set. 2010. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/A��o_%28direito%29
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“De certa forma, começava-se ali a se apontar a possibilidade 

de interpretação do privilégio patentário não mais como uma 

simples materialização da graça régia — embora, em última 

instância, permanecesse nas mãos do monarca a prerrogativa 

de conceder patentes —, porém como uma justa recompensa 

ao esforço do inventor. Mais do que um prêmio ou incentivo, a 

patente paulatinamente passa a ser concebida como um direito 

individual” (MALAVOTA, 2008: 9). 

 

Desta forma, a teoria do direito natural começa a ser duramente 

questionada e o campo mais atingido por essas novas interpelações foi o do 

direito patentário. Argumentos de natureza utilitarista4 defendiam que a 

propriedade não poderia ser mais tratada como um direito inalienável do 

homem, um direito natural, mas sim como uma questão de leis positivas, isto é, 

deveriam ser concebidas para garantir a propriedade sobre algo específico que 

demandou uma série de esforços para a sua produção e, principalmente, para 

evitar a apropriação por estranhos. Assim, o Estado passa a desempenhar o 

papel de criador e regulamentador dos direitos individuais, ao contrário da 

concepção jusnaturalista, em que estes direitos eram amparados pelos direitos 

naturais. 

Falamos até aqui em relação aos fundamentos da propriedade por meio 

da lógica das patentes de invenção, quando a lei supostamente incentivaria os 

inventores a criarem produtos com valor comercial, mas e quando se trata de 

estabelecer a propriedade de um conjunto de bens que são imateriais e 

intangíveis, a chamada propriedade intelectual? 

                                                 
4 O utilitarismo é uma corrente agnóstica que pretende denunciar a tirania do poder e do 
privilégio, pois o foco deveria ser o bem-estar de todos e não o de uma única pessoa. 
Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Utilitarismo. Acesso em: 9 set. 2010. 
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As idéias, na Antiguidade e em grande parte da Idade Média, sofreram 

de uma grande limitação e de um poderoso controle de divulgação. As obras 

intelectuais tinham um alcance restrito, pois as técnicas de reprodução dos 

manuscritos eram feitas manualmente pelos escribas, limitando o número de 

edições em circulação. O texto era tratado como propriedade comum “(...) 

porque cada novo produto deriva de uma tradição comum” (BURKE, 2003: 139) 

(referência). Existia, por exemplo, uma tradição das cópias de livros; os 

copistas tinham a liberdade para fazer alteração e acréscimos aos escritos que 

copiavam, da mesma forma que “os estudiosos que escreviam obras “novas” 

se sentiam livres para incorporar passagens de seus predecessores” (BURKE, 

2003: 139 e 140). 

Nas artes cênicas e musicais as restrições estavam relacionadas ao 

modo de apresentação e representação que eram única e exclusivamente ao 

vivo. Não foi muito diferente para a arte pictórica criada e confeccionada, na 

maioria das vezes, em rochas e bens imóveis. 

Com a invenção da imprensa o problema de distribuição foi superado e 

uma revolução foi tomando forma no campo do pensamento. A impressão em 

série substituiu os suportes em papiro através das imprensas com tipo móveis, 

surgindo atitudes consideradas mais individualistas; o texto alçou outros 

patamares devido ao seu novo poder de multiplicação. A invenção se deu no 

ano de 1450, na Europa, provavelmente por Johann Guttenberg de Mainz5. O 

método de Guttenberg consistia em um modo eficaz para compor páginas com 

                                                 
5 É pertinente lembrar que em países como o Japão e a China, a impressão já existia há muito 
tempo, no mínimo desde o século VIII. O que diferenciava o invento oriental era o método de 
impressão em bloco que eles utilizavam – usando um bloco de madeira entalhada para 
imprimir uma única página de um texto específico. Esta técnica era eficaz para povos que 
contavam com milhares de ideogramas em sua escrita, mas mostrava-se um fracasso para um 
alfabeto de 20 e 30 letras. 
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tipos móveis independentes, seguida de uma tinta densa6 formada por um 

pigmento esmagado e misturado com óleo e linho que tinha a propriedade de 

aderir perfeitamente às superfícies metálicas e, por último, a colocação de uma 

prensa de impressão que permitisse abandonar o método do tampão utilizado 

nas xilografias. 

A proliferação das impressoras se deu num ritmo impressionante. Em 

1500, existiam máquinas de impressão instaladas em mais de 250 lugares na 

Europa; todas essas gráficas produziram um total de 27 mil edições de livros 

(BRIGGS; BURKE, 2004). Se na Idade Média o problema era o número restrito 

de livros, no século XVI a abundância deles já suscitava debates acerca da 

quantidade excessiva de lançamentos. 

O curioso a se observar é que dessas milhares de edições nenhuma 

saiu com o colofão da oficina de Guttenberg. A explicação para isso se deve ao 

fato de que, em 1449 ou 1450, ele pegou um empréstimo de 800 florins do 

empresário Giovanni Fust para poder colocar em prática o seu invento. Como 

garantia de pagamento, Guttenberg acordou a transferência dos seus 

instrumentos e de sua obra no caso do não pagamento da soma devedora 

dentro de um prazo de cinco anos. Passados cinco anos, Guttenberg não 

possuía o dinheiro do pagamento e o caso foi levado ao juiz, que deu ganho de 

causa a Fust. Assim, o empresário, que foi a primeira pessoa a investir dinheiro 

no invento, ganhou o direito sobre a obra. Giovanni Fust não demorou muito e 

logo se associou a Pietro Schoffer, um aprendiz de Guttenberg e que, portanto, 

conhecia bem a arte de impressão, e criaram a oficina de onde saem os 

primeiros livros produzidos mecanicamente com tipos de impressão móveis. 

                                                 
6 Apesar de Guttenberg utilizar a tinta de uma maneira inédita na época, ela já era usada de 
outras formas há algum tempo pelos pintores de escola flamenga. 
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Os mais diversos segmentos da sociedade não ficaram indiferentes às 

transformações provenientes da multiplicação dos livros; a reação da Igreja foi 

negativa em razão da possibilidade dos impressos chegarem aos leitores das 

camadas “inferiores” sem o intermédio das autoridades eclesiásticas – as 

pessoas designadas para o estudo dos textos religiosos. Para os governos, 

igualmente, a impressão disseminaria um conhecimento até então inacessível 

para uma grande parcela de pessoas “comuns”, em outras palavras, temas 

como direitos e liberdades estariam ao alcance de um número perigoso e 

talvez incontrolável de cidadãos. 

Os soberanos não ficaram de braços cruzados com a “iminente 

democratização da informação (...) criaram um ardiloso instrumento de 

censura, consistente em conceder aos donos dos meios de produção dos livros 

o monopólio da comercialização dos títulos que editassem, a fim de que estes, 

em contrapartida, velassem para que o conteúdo não fosse desfavorável à 

ordem vigente” (VIANNA, 2006: 934). 

Na Inglaterra, no ano de 1557, Filipe de Espanha e Maria Tudor 

outorgaram à associação de donos de papelaria e livreiros o monopólio real, o 

que significava o poder de comercializar os textos. Esse “presente” Real não foi 

concedido por generosidade; a realeza buscava e conseguiu que as 

corporações se tornassem aliadas no controle da produção impressa. “Eram 

comerciantes que, em troca da proteção governamental ao seu domínio de 

mercado, manipulavam os direitos do indivíduo ao conteúdo, exercendo a 

censura sobre aqueles que lhe fossem desfavoráveis na oposição à realeza” 

(ABRÃO, 2002: 28). 
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Esse controle dos escritos foi chamado de copyright7. Ele teve a duração 

de mais de 200 anos. O surpreendente é que foi um direito dado aos livreiros, 

considerados os verdadeiros detentores da titularidade da obra, excluindo 

assim, quase que totalmente o direito do autor, que ficou limitado ao registro de 

seu nome na capa do livro. 

Entretanto, o mercado, com suas corporações estabelecidas, foram 

assolados por uma praga que rapidamente se alastrou no seio da sociedade: a 

pirataria. Esse “mal”, que infringia perigosamente o monopólio e a censura, já 

que reproduzia os livros mais populares por um preço mais barato, além de 

publicar em suas páginas textos que criticavam a realeza, levaram os livreiros 

ingleses a conseguirem, em 1586, um decreto aumentando seus poderes no 

combate a ilegalidade da reprodução de obras intelectuais. Na realidade, esse 

foi o primeiro passo para que, em 1662, fosse criado o chamado Licensing Act, 

legalizando e ampliando a censura na imprensa e nos livros de uma maneira 

repressiva nunca visto antes.  

“A censura legal terminou em 1694 e, com ela, o monopólio, 

deixando os livros enfraquecidos, sofrendo inclusive a 

concorrência dos estrangeiros, devido à abertura do mercado. 

Mudaram então a tática: começaram a pleitear proteção, não 

mais para si, mas para os autores, dos quais já esperavam a 

cessão dos direitos. A tática deu certo, e em 10/09/1710 

publicou-se o Statute of Anne (...) O estatuto previa o direito de 

cópia do livreiro pelo período de 21 anos, e a patente de 

impressão, significando grande avanço na normatização 

dessas relações por se tratar de uma lei (geral e pública), e não 

mais de um acordo corporativo” (ABRÃO, 2002: 29). 

                                                 
7 “Copyright, literalmente, direito de cópia, é um direito reservado desde a concessão do 
primeiro monopólio à indústria editorial, à confecção e à comercialização de cópias que 
propiciassem a venda de um mesmo escrito a diversos adquirentes” (ABRÃO, 2002: 31 e 32). 
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Na teoria seria uma lei para proteger os autores pelo controle das cópias 

de seus livros impressos, comercializados durante um considerável período de 

tempo. Na prática, os livreiros continuaram sendo os grandes privilegiados, 

pois são eles que, no final da contas, ainda detinham os direitos de autoria. 

Seria uma inverdade afirmar que os autores aceitavam passivamente 

essas regras, pois desde o século XVI eles já proclamavam o direito sobre as 

suas criação. Mas, este direito só vai tomar uma forma diferente com a 

Revolução Francesa de maio de 1789, quando o conteúdo individualista e 

liberal do ideário francês desenvolve uma defesa da integridade da obra de um 

autor; este teria direitos sobre os seus trabalhos, não ficando a mercê de 

concessões monárquicas ou de livreiros gananciosos. Nessa fase, os 

escritores iniciam a reivindicação sobre os direitos de venda e reprodução de 

suas obras – o direito autoral de propriedade.  

“Em 30/8/1777 novas regras foram estabelecidas na França 

entre autores, editores e livreiros. Embora mantidos os 

privilégios na comercialização, reconheceram ao autor o direito 

de editar e vender as suas obras (...)” (ABRÃO, 2002: 30). 

 

Todavia, apenas 16 anos depois, em 1793, é que o governo francês vai 

criar um decreto-lei regulamentando os direitos de propriedade de autores de 

escritos de todos os gêneros, incluindo os compositores de música, pintores e 

desenhistas. 

Em 1886, a cidade suíça de Berna foi palco de uma ação inédita, 

liderada pelas potências metropolitanas européias, para regulamentar no 

âmbito internacional a proteção das obras literárias, artísticas e científicas e de 
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seus autores. Ainda que fosse, no primeiro momento, uma regulamentação 

mínima, significou o surgimento da primeira Convenção Internacional 

envolvendo a temática; podemos dizer que foi a gênese de todas as 

legislações nacionais criadas posteriormente. Os princípios individualistas da 

época da Revolução Francesa, já mencionados, conseguiram se manter e 

sobreviveram “(...) ao socialismo, adquiriram força com o consumismo e 

atingiram seu ápice com o advento da chamada globalização da economia” 

(ABRÃO, 2002: 15).  

A principal mudança decorrente foi a materialização legal da propriedade 

intelectual, tornando-a tangível. Na realidade, o trabalho intelectual é 

empregado como uma propriedade, em que o autor ganha o direito de 

exclusividade sobre seu trabalho. A criação é interpretada como um trabalho 

criativo individual, pois para materializar sua atividade intelectual despendeu 

um tempo considerável de sua vida. 

Túlio Lima Vianna (2006) acredita ser extremamente problemático 

estabelecer materialidade às idéias, pois por natureza, elas são entes 

incorpóreos. Na sua argumentação, ele discorre sobre a necessidade do autor 

ser reconhecido perante um público consumidor; por isso, uma obra artística, 

seja um livro, uma composição ou uma escultura, não pode almejar o 

confinamento. Quanto mais falado, citado, ou até mesmo copiado, a obra de 

um autor vai ganhando ressonância, culminando no ganho de reputação, 

estágio importante para a continuidade de seu “nome” ao longo do tempo. 

Mesmo aceitando a livre circulação de seu trabalho intelectual, o 

“proprietário” sempre estará condicionado pelo problema fundamental da 

produção, distribuição e venda de seu trabalho. Isso acontece porque o dilema 



31 

fundamental da economia se apresenta quando se trata de reproduzir uma 

obra, seja, por exemplo, a cópia manual ou impressa de um livro: a escassez. 

A escassez está intimamente relacionada com a Lei da oferta e da 

procura. Ela se torna artificial quando os direitos de propriedade intelectual e 

contratos de licença, entre outros mecanismos, permitem que a produção de 

um item seja artificialmente diminuída.  

Como já foi falado, por muito tempo a escassez era decorrente do meio 

de produção, que dependia do trabalho limitado dos copistas. Isso só veio a 

mudar com a invenção da imprensa, que permitiu uma gigantesca diminuição 

do tempo e do custo de reprodução das obras. No outro extremo, os autores 

foram obrigados a “(...) alienarem seu “trabalho intelectual” aos detentores dos 

meios de produção que, em contrapartida, exigiram-lhes a concessão do 

monopólio da distribuição das obras” (VIANNA, 2006: 936 e 937). 

O trabalho intelectual, que teoricamente poderia ser reproduzido 

infinitamente, tornou-se uma propriedade que curiosamente passou às mãos 

de terceiros, ficando os próprios criadores sem exercerem o controle sobre 

suas próprias invenções. Nessa lógica, os autores vendem seu trabalho 

intelectual, por ser sua propriedade no primeiro momento, para os detentores 

dos meios de produção (editoras, gravadoras, produtoras, etc.). 

Por um outro lado, a tecnologia do processo de cópias não ficou 

estagnada, ela evoluiu constantemente e substancialmente com o tempo. Com 

as mudanças tecnológicas, as leis tendem a um certo retardamento, se tornado 

obsoletas, criando uma disparidade entre a legislação e a tecnologia. 

Por volta de quinhentos anos depois da criação da máquina de 

imprensa, um outro invento vai lhe superar em importância e magnitude: a 
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internet. Com a era digital o embate entre tecnologia e copyright atinge 

proporções inéditas para a sociedade.  

“A cópia eletrônica passou a ser parte integrante da tecnologia 

da Internet. A “World Wide Web”, por exemplo, é 

intrinsecamente baseada na cópia de arquivos (...) Toda a 

tecnologia da rede é baseada em intercâmbios de pequenos 

pedaços de informação enviados de um computador para outro 

(...) Inúmeras cópias dos pedaços de informação são feitas 

neste processo. Ademais, a tecnologia digital permite fazer 

cópias absolutamente fiéis de quaisquer dados, documentos, 

imagens, sons, filmes ou quaisquer combinações destas 

formas de informação, desde que as informações estejam 

representadas digitalmente. Mais ainda, o custo econômico de 

fazer e armazenar as cópias está rapidamente indo para zero” 

(SIMON, 2000). 

 

Dessa forma, toda a dinâmica de distribuição das obras intelectuais 

passou por uma drástica transformação. Livros, filmes e músicas foram 

digitalizados e o acesso à cópia, à alteração, e até mesmo à colaboração e à 

recriação podem ser realizadas por qualquer pessoa, em qualquer lugar do 

mundo, conectado ao universo online. Em muitos casos, a intermediação autor 

e público foi transportada para um acesso direto, sem intermediários.  

A substituição do papel pelos dispositivos de armazenamento 

magnéticos e ópticos permitiu um novo sistema de distribuição do trabalho 

intelectual, reduzindo o “(...) custo dos bens e serviços necessários à aquisição 

de uma obra a praticamente zero, e suprimiu o problema de escassez (...)”. O 

sistema capitalista se deparou com uma realidade que a ideologia da 

“propriedade intelectual” até então muito bem ocultara: no “livre mercado” o 
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“valor de troca” do trabalho intelectual é zero, pois pode ser reproduzido ad 

infinitum e não está limitado pela escassez” (VIANNA, 2006: 937). 

A superação da antiga tutela do copyright e a adequação aos novos 

tempos de uma sociedade em rede, tão bem investigadas por Castells, só irão 

aparecer em 1984, quando o norte-americano Richard Stallman cria o 

movimento do software livre e inverte a lógica de criação, remuneração, 

licenciamento e acesso ao trabalho intelectual. 

 

 

Dos Hippies aos Hackers: “cultura da liberdade” e o software 

livre 

 

 

Corria o ano de 1983, quando foi postada uma mensagem8 em uma lista 

de discussão, um newsgroup da Usenet9, anunciando o início do projeto de um 

novo Unix10. A grande diferença deste para os outros sistemas existentes 

derivados do Unix seria o princípio de liberdade. Intitulado de GNU (Gnu Não é 

Unix), o projeto teria como base o compartilhamento e a doação de tempo, 

dinheiro, programas e equipamentos de pessoas interessadas no 

                                                 
8 Disponível em: http://www.gnu.org/gnu/initial-announcement.pt-br.html. Acesso em: 4 jun. 
2010. 
9 Usenet (do inglês Unix User Network) é um meio de comunicação onde usuários postam 
mensagens de texto em fóruns que são agrupados por assunto (chamados de newsgroups ou 
grupos de notícias). Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Usenet. Acesso em: 5 set. 2010. 
10 Unix é um sistema operacional criado por Ken Thompson nos Laboratórios Bell (Bell Labs) 
da AT&T. Sua principal característica é o livre acesso ao seu código-fonte, o que permitiu o 
surgimento de novas versões que não tinham uma ligação direta com o sistema original da 
AT&T; a primeira foi a BSD (Berkeley Software Distribuition), da Universidade da Califórnia, em 
Berkeley. Nos anos 80 essas novas versões foram se proliferando e, apesar de serem 
apresentados como sistema abertos, cada um trazia peculiaridades que resultavam na 
incompatibilidade entre as diversas versões. Disponível em: 
http://www.geek.com.br/posts/10647-uma-breve-historia-do-unix. Acesso em: 6 set. 2010. 
 

http://www.gnu.org/gnu/initial-announcement.pt-br.html
http://www.geek.com.br/posts/10647-uma-breve-historia-do-unix
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desenvolvimento de um software imune às amarras das licenças de 

propriedade. Criou-se, assim, um esboço do que viria a ser um software livre. 

O autor era o norte-americano Richard Stallman, pesquisador do 

Laboratório de Inteligência Artificial e Ciências da Computação, localizado no 

Massachusetts Institute of Technology (MIT). Nova-iorquino, nascido em 16 de 

março de 1953, teve seu primeiro contato com um computador no ano de 1969, 

quando ainda cursava o ensino médio (high school) e trabalhava no Centro 

Científico da IBM, em Nova York. Em 1971 ele começa a cursar física em 

Harvard, onde se gradua em 1974. No mesmo ano que se torna calouro, 

Stallman inicia sua carreira de programador no MIT. Neste período, os 

softwares eram distribuídos como parte integrante do hardware, sendo 

programados especificamente para cada máquina. Os programadores tinham a 

liberdade de cooperarem entre si para desenvolverem progressivos avanços 

funcionais visando à operacionalidade e a conectividade entre os 

computadores, pois os softwares tinham o seu código fonte aberto; algo 

bastante parecido com o trabalho dos escribas na fase pré-copyright, quando 

eles tinham a possibilidade de fazer alterações e acréscimos aos escritos que 

copiavam. 

Nessa junção entre hardware e software, podemos classificar o primeiro 

como a parte física do computador, ou seja, é o conjunto de componentes 

eletrônicos, circuitos integrados e placas, que se comunicam através de 

barramentos. Já o segundo seria a parte lógica ou o conjunto de instruções e 

dados que é processado pelos circuitos eletrônicos do hardware. 

Essa divisão fica mais perceptível quando as empresas, na década de 

1980, dividem-se, por fatores mercadológicos e operacionais, entre aquelas 
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que atuam na concepção e fabricação específica do produto físico (hardware) 

ou do intangível (software). 

“A diferenciação entre hardware e software além de facilitar a 

programação e permitir que um programa fosse utilizado em 

mais um tipo de computador foi fundamental para o surgimento 

do modelo de propriedade de software que se tornou 

hegemônico nos anos 80 e 90” (SILVEIRA, 2005: 25). 

 

Ainda no ano de 1976, Bill Gates, um dos fundadores da recém-criada 

Microsoft, publica, na "newsletter" do Homebrew Computer Club11, uma carta 

aberta aos “Hobbyists” criticando as características (não)comerciais do 

software: “Why is this? As the majority of hobbyists must be aware, most of you 

steal your software. Hardware must be paid for, but software is something to 

share. Who cares if the people who worked on it get paid?”12 

Para ele, as práticas de distribuição de softwares atreladas ao hardware 

caracterizavam um roubo do trabalho intelectual e do esforço empreendido 

pelos programadores no desenvolvimento de um programa. Caso mantido essa 

estrutura, o desenvolvimento tecnológico poderia se desenvolver aquém de 

suas reais possibilidades, principalmente por causa da falta de incentivo para 

se criar algo que seria depois “usurpado”. E o que deveria ser feito para 

“corrigir” essa “anomalia” do mercado de computadores? Para o futuro dono do 

sistema operacional Windows a maneira mais correta seria: “The royalty paid to 

us (...)”. Traduzindo para o bom português, a solução para a manutenção e 

                                                 
11 O Homebrew Computer Clube era um clube de aficionados por computadores. O primeiro 
encontro foi em março de 1975, na garagem de um de seus membros em Menlo Park, na 
Califórnia. Os freqüentadores do clube eram na maioria engenheiros eletrônicos e 
programadores. De suas reuniões participaram futuras personalidades da indústria da 
informática como Bob Marsh, Adam Osborne, Steve Jobs e Stephen Wozniak. Disponível em: 
http://pt.encydia.com/es/Homebrew_Computer_Clube. Acesso em: 25 set. 2010. 
12 A carta de Bill Gates está na integra nos anexos. 

http://pt.encydia.com/es/Homebrew_Computer_Clube
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continuidade dos avanços tecnológicos no ramo de softwares estaria 

intimamente ligada ao dinheiro arrecado pela venda de royalties ou licenças de 

uso dos produtos desenvolvidos. 

Richard Stallman teve contato com toda essa transformação no ramo da 

informática através de fatos ocorridos dentro do próprio MIT. Um deles, em 

especial, pode exemplificar a trajetória discutida: o ganho de um presente. A 

universidade americana, mais especificamente o seu Laboratório de 

Inteligência Artificial e Ciências da Computação, recebeu de presente, por 

doação, uma impressora a laser e conseguiu assim inutilizar uma matricial 

antiga usada há muitos anos. A impressora velha já continha inserções no 

código produzidas pelos técnicos do MIT, que permitia informações tais como o 

momento em que iniciava ou terminava um trabalho de impressão, diagnóstico 

de erros no processo, entre outros. No entanto, a laser não continha essas 

facilidades, o que causava um grande transtorno. 

Sendo um dos mais incomodados dentre os programadores do 

Laboratório, Stallman resolveu procurar o representante do novo equipamento 

para negociar as inserções das mesmas facilidades do modelo antigo. A 

resposta foi negativa. Além da recusa, foi encaminhada a proposta de um 

contrato para que os programadores assinassem; neste documento constavam 

cláusulas de não revelação, ou seja, Nondisclosure agreement, uma maneira 

jurídica de conceder acesso a um código, mas que impede legalmente a 

divulgação do que for visto ou conhecido. 

“Já tinha experimentado ser o recebedor de um "acordo de não 

revelar", quando alguém recusou dar, a mim e ao Laboratório 

de IA do MIT, o código fonte para o controle de nossa 

impressora. (A ausência de certas características neste 
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programa faziam com que o uso da impressora fosse 

extremamente frustrante.) Assim, eu não podia dizer a mim 

mesmo que os "acordos de não revelar" eram inocentes. 

Enfureceu-me muito quando ele recusou-se a compartilhar 

conosco (...)”. 13 

 
 De fato, o não compartilhamento suscitava discussões perante o sistema 

tecnológico informacional integrado até então estabelecido. Como as 

implementações de cada empresa eram ligeiramente diferentes entre si, com a 

multiplicidade de marcas desenvolvendo e vendendo seu próprio produto e/ou 

software, adveio uma nova tendência no mercado: cada fabricante tentava 

trancar os clientes com pequenos recursos e incompatibilidades entre a sua 

versão e a dos concorrentes. A impressora de Stallman foi um caso 

emblemático do distanciamento que se criou entre o usuário e o produto; se 

antes ele também podia ser um desenvolvedor, pois tinha acesso para isso, 

agora existia um limite que o direcionava para o consumo sem interferência, 

com suas necessidades especificas relegadas a um segundo plano. 

Seria algo muito diferente ao que aconteceu na década de 70, período 

que o sociólogo Manuel Castells (1999) destacou como de difusão e sinergia 

entre as principais tecnologias, ou seja, a convergência entre os meios de 

comunicação, computação e telecomunicações. O microprocessador permitiu a 

confecção dos microcomputadores; os avanços nas telecomunicações 

ajudaram esses microcomputadores a trabalharem em rede; o funcionamento 

dessa rede, pensando numa teia mundial voltada para o usuário, necessitou do 

desenvolvimento de novos softwares, com aplicações mais poderosas, etc. 

                                                 
13 STALLMAN, Richard. O projeto GNU. CIPSGA, disponível em: 
http://www.cipsga.org.br/sections.php?op=viewarticle&artid=61. Acesso em: 2 fev. 2008. 

http://www.cipsga.org.br/sections.php?op=viewarticle&artid=61
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Uma característica importante a destacar é que todas as inovações 

inseridas nessa revolução tecnológica foram realizadas em apenas um país, os 

EUA. Para ser mais específico, aconteceu praticamente em um único Estado, a 

Califórnia. A explicação para essa concentração geográfica se deve a 

existência de uma particular interação entre órgãos governamentais, 

instituições militares, empresas (maioria de capital de risco) e universidades, 

criando, desde 1950, um meio de inovação, “(...) onde as descobertas e as 

aplicações interagiam e eram testadas em um repetido processo de tentativa e 

erro: aprendia-se fazendo” (CASTELLS, 1999: 103). Essa região ficou 

mundialmente conhecida como o Vale do Silício. 

“(...) apesar do papel decisivo do financiamento militar e dos 

mercados nos primeiros estágios da indústria eletrônica, da 

década de 1940 à de 1960, o grande progresso tecnológico 

que se deu no inicio dos anos 70 pode, de certa forma, ser 

relacionado à cultura da liberdade, inovação industrial e 

iniciativa empreendedora oriunda da cultura dos campi norte-

americanos da década de 1960” (CASTELLS, 1999: 43). 

 

A transformação tecnológica dos anos 1970 seria, dessa forma, uma 

conseqüência dos movimentos utópico-libertários californianos da década 

passada, que muitos também classificaram como um movimento de 

contracultura norte-americano. Tentar estabelecer uma definição exata de 

contracultura é uma tarefa, no mínimo, questionável, devido à multiplicidade de 

interpretações que o termo requer. Entretanto, podemos destacar alguns traços 

comuns aos movimentos de contracultura, entre eles, o questionamento da 

ordem estabelecida nos mais amplos aspectos da sociedade, em uma reação 

ao senso comum pré-determinado.  
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Aos jovens é assegurada a figura chave dentro desse inconformismo 

perante o “sistema”, pois são eles as maiores vitimas dos conflitos de gerações 

pertinentes aos períodos históricos. Para Theodore Roszak (1972), “(...) para o 

bem ou para o mal, a maior parte do que atualmente ocorre de novo, 

desafiante e atraente, na política, na educação, nas artes e nas relações 

sociais (...) é criação de jovens (...). É entre a juventude que a crítica social 

significativa busca hoje uma audiência receptiva, à medida que, cada vez mais, 

cresce o consenso de que é aos jovens que compete agir, provocar 

acontecimentos, correr os riscos e, de forma geral, proporcionar os estímulos” 

(ROSZAK, 1972: 15).  

Nos EUA, a partir da década de 60, é na juventude, principalmente, que 

devemos nos ater para entender os movimentos de contracultura. Eles criticam 

o tipo de sociedade formatada pela pujança econômica capitalista vivenciada 

pelo país desde o fim da segunda guerra mundial. Nas ruas e nos campi 

universitários, toda uma juventude questionava a acomodação de uma 

sociedade satisfeita com a riqueza material acumulada ao seu redor.  

Essa série de questionamentos ao sistema vigente, conformou a divisão 

de pequenos grupos, numa espécie de luta fragmentada das minorias que, 

quando juntas, formavam o movimento de contracultura norte-americana. Co-

existiam desde uma filosofia de paz e amor hippie até grupos armados que não 

excluíam a violência pela revolução, como os Panteras Negras. 

Nesse momento, o mais importante em termos históricos é perceber que 

o quê estava em jogo era a luta contra a ideologia capitalista, com variáveis 

que permitiam que modos diferentes de pensar pudessem estar cobertos pela 

mesma bandeira, porque no fundo o que prevalecia era a busca pela 
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destruição e substituição desse sistema. Dessa forma, a idéia de contracultura 

não se limita a criticar, ela também propõe novas formas culturais e sociais. 

Portanto, além de uma revolução social, também se intensificou a 

discussão em torno de uma revolução comportamental, na qual o “eu” seria 

condicionado pela liberdade de fazer as suas próprias regras ou, no mínimo, 

que elas não sufocassem as potencialidades individuais. 

 Para Richard Barbrook e Andy Cameron (1995), o movimento de 

contracultura é transposto, nos anos 70, nos EUA e, mais especificamente, ao 

Estado da Califórnia, a uma nova realidade moldada pela revolução da 

microeletrônica, que teria proporcionado o surgimento de uma “Ideologia 

Californiana”. Esta teria surgido de uma união entre a “boemia cultural de São 

Francisco” e as “indústrias de alta tecnologia do Vale do Silício”, numa 

combinação heterogênea do “espírito desgarrado dos hippies” com o “zelo 

empreendedor dos yuppies”. O cerne dessa “Ideologia Californiana” era atrelar 

a emancipação política, social e cultural da humanidade ao “potencial 

emancipador das novas tecnologias da informação” (Richard Barbrook; Andy 

Cameron, 1995). 

Esse pensamento foi abraçado por uma geração de hackers, 

universitários, ativistas sociais, jovens empreendedores, etc. Eles pretendiam 

empregar novas alternativas, supostamente consideradas libertárias, no 

contexto vigente, em que as tecnologias da informação seriam usadas “(...) 

para criar uma nova “democracia jeffersoniana”, em que todos os indivíduos (o 

“eu”) seriam capazes de se expressar livremente dentro do ciberespaço” 

(Richard Barbrook; Andy Cameron, 1995). 
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Diferentemente do vigor capitalista observado nos anos 60, o início da 

década de 70 decretou o esgotamento do modelo fordista de produção 

industrial que vigorava desde o pós Segunda Guerra Mundial, cujo fator de 

sucesso se devia a uma série de circunstâncias que passavam pelo petróleo 

barato e o uso de materiais intensivos em energia e produção na linha de 

montagem para a fabricação em escala de produtos idênticos, segundo uma 

organização taylorista do trabalho. O principal sintoma da crise foi o aumento 

da inflação, devido, principalmente, ao choque dos preços do petróleo, em 

1974 e 1979. Governos e empresas se juntaram em uma iniciativa de 

reestruturar as instituições e o gerenciamento empresarial, e para isso 

empreenderam várias ações, tais como: privatizações, desregulamentações, 

frouxidão do contrato social entre capital e trabalho, etc. A lógica capitalista foi 

direcionada quando se procurou globalizar a produção, a circulação e o 

mercado, buscando oportunidades e dividendo em todo o globo. As novas 

tecnologias foram importantes ferramentas para a concretização dos novos 

feitos do capital, pois elas integraram o mundo em redes globais, mediadas por 

computadores, gerando um número substancial de comunidades virtuais. 

Assim, podemos afirmar que o criador do movimento do software livre foi 

moldado pela Ideologia Californiana, principalmente se levarmos em 

consideração a sua crença no potencial emancipador das novas tecnologias 

computacionais. No seu caso específico, Stallman enxergou que a máquina 

(computador), por ser a ferramenta de interação do homem com a rede global 

que se anunciava, devia lutar contra as barreiras impostas pelas propriedades 

de idéias ao fluxo do conhecimento. O inimigo a ser combatido seria o sistema 

de copyright e de patenteamento. Dessa forma, podemos afirmar que Richard 
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Stallman viveu num período de transição, sendo fortemente influenciado pelas 

idéias dos movimentos de contracultura norte-americana; ele aliou alguns 

pressupostos desta “cultura da liberdade” aos novos paradigmas tecnológicos 

que estavam surgindo. A principal particularidade dele foi adaptar discursos 

pré-existentes a uma nova realidade – envolta pelas novas tecnologias, em um 

mundo globalizado mediado por computadores e coabitado por comunidades 

virtuais. Para tal, ele fez uso de um novo objeto: o software. Segundo Silveira 

(2005) a importância do software se deve ao fato dele ser o responsável pela 

comunicação homem-máquina, desempenhando uma função que engloba um 

grande contingente humano que se comunica e depende das redes de 

computadores, tornando-se um relevante intermediário da inteligência e da fala. 

Até agora nossa abordagem tem se focado na figura única de Richard 

Stallman, principalmente por ele ser o criador de nosso objeto de estudo. Mas, 

e a comunidade que se formou para o desenvolvimento e consolidação do 

software livre? Podemos dizer que a figura do hacker, inseridos no contexto da 

revolução da microeletrônica e da “ideologia californiana”, teve um papel 

primordial, pois 

“O “ser hacker” ou ter o “espírito hacker” ou agir e pensar de 

acordo com a “ética hacker” estão em relação de equivalência 

com o que viria a ser o próprio software livre, seja enquanto 

movimento, comunidade ou conjunto de softwares” 

(EVANGELISTA, 2010: 171). 

  

Entretanto, qual seria essa “cultura hacker”, que estenderia seus 

domínios ao software livre? Silveira (2005) faz uso de um conceito de Castells 

(1999) de cultura, relacionando-o aos ideais hackers: 
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“Castells vê a cultura como uma construção coletiva, acima das 

preferências individuais, composta de valores e crenças que 

conduzem comportamentos. Neste sentido, a cultura hacker é 

uma cultura meritocrática baseada no conhecimento e na 

capacidade de realizar e de compartilhar códigos. O respeito 

ao poder do conhecimento é visível, bem como ao valor da 

solidariedade que está inserido no processo de colaboração. 

Um hacker é o seu mérito e este deve ser reconhecido pela 

sua comunidade de iguais. A cultura hacker constrói-se sobre a 

cultura tecnomeritocrática. Segundo Castells, esta última 

nasceu da big science e do mundo acadêmico” (SILVEIRA, 

2005: 129 e 130). 

 

Embora o nosso objetivo não seja analisar minuciosamente a figura do 

hacker, algo que o jornalista Steven Levy (1984) e o antropólogo Rafael de 

Almeida Evangelista (2010) já fizeram, gostaríamos de discorrer sobre algumas 

características dos hackers dos anos 70 e, principalmente, 80, que confirmam 

os nossos argumentos em relação à ideologia contida no movimento pelo 

software livre. Chamados de “hackers do hardware” por Levy, eles identificaram 

na tecnologia e no uso do computador, já que eles puderam assistir à 

“popularização” dos computadores pessoais, poderosos artifícios para a luta 

política, com um viés para a batalha pela liberdade humana. 

 Percebemos assim, uma forte influência do movimento de contracultura, 

só que adaptado aos parâmetros da “Ideologia Californiana”, ou seja, estão 

conectados às problemáticas advindas do novo paradigma científico-

tecnológico que alterou a importância e a influência do conhecimento e da 

informação.  

Na década de 90 o espírito hacker é lançado à prova quando surgem às 

primeiras versões do sistema operacional GNU/Linux, que rapidamente são 
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classificados como “(...) de “hackers” ou “feito por hackers”, principalmente 

porque esse sistema estaria fundamentado na prática de se trocar códigos e 

programas livremente, direcionando um melhoramento contínuo dos 

programas; prática bastante diferente do modelo comercial em curso até então, 

em que os programas são vendidos em caixas, como objetos acabados e 

não-alteráveis” (EVANGELISTA, 2010: 186 e 187). 

 Esse “sistema operacional hacker” teve um valor simbólico muito 

importante, pois representou a materialização dos esforços de Richard 

Stallman que se iniciaram há uma década atrás. Com o GNU/Linux percebeu-

se que o modo de produção do software livre era viável, contrariando os 

prognósticos apocalípticos da indústria. 

 

 

O software livre ontem, hoje e amanhã 

 

 

 O software livre pode ser definido como o software cujo autor outorga a 

qualquer usuário o direito de uso, cópia, alteração e redistribuição de sua obra. 

Essa cessão de direitos só é possível através do acesso aos programas na 

forma de texto legível por humanos, isto é, quando disponível o seu código 

fonte, bem como no formato executável por um computador. Além do código 

fonte, o autor do programa concede a permissão para que outros 

programadores possam usá-lo, copiá-lo e distribuí-lo, seja na sua forma original 

ou com modificações, seja gratuitamente ou com custo. 
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 Em 1983 surgiu o Projeto GNU, liderado por Richard Stallman. Era a 

concretização de um esforço iniciado na sua mensagem no newsgroup da 

Usenet; ele demitiu-se do MIT para concentrar seus esforços na elaboração de 

um sistema operacional a ser distribuído como software livre. Chamado de 

GNU, este sistema contaria com diversos aplicativos e utilitários, formando 

finalmente o sonhado sistema operacional livre. No ano seguinte, 1984, 

Stallman publica o Manifesto GNU (acrônimo recursivo de GNU is Not Unix), 

definindo as bases do que conveniaria ser classificado de software livre. Ao 

convocar a participação de outros programadores para a iniciativa, ele iniciou 

um processo que culminou, dois anos depois, na criação da FSF (Free 

Software Foundation). Os primeiros resultados não demoraram a aparecer, 

rapidamente foram criados o editor de textos emac, o compilador gcc e várias 

outras ferramentas e utilitários. 

 O projeto GNU se baseou no sistema Unix por algumas razões técnicas 

e econômicas extremamente justificáveis: era o sistema mais avançado até 

então; ele estava disponível para várias plataformas; sua distribuição ainda 

mantinha uma certa liberdade; e ele era bastante utilizado nas universidades, 

ramos industriais de informática, etc.  

 Para fundamentar juridicamente o projeto, foi criada a GNU General 

Public License ou GPL (Licença Pública Geral do GNU), substituindo a forma e 

o conceito de patentes e do copyright vigente, pelo método inovador de 

licenças14. 

                                                 
14 Ao longo dos anos, várias outras licenças foram surgindo, tendo cada uma sua característica 
específica. Alguns exemplos seriam: LGPL, Debian, BSD, X.org, Licença do Apache, Licença 
Púbica da Sun, Licença pública da Mozzila, A Licença do Phython, etc. Segundo Vianna, 
“Estas novas licenças consagram um modelo de distribuição do trabalho intelectual que permite 
a livre cópia da obra em formato digital (onde não há escassez) e ao mesmo tempo garante ao 
autor o direito de ser remunerado quando seu trabalho intelectual for consubstanciado em meio 
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A primeira licença GPL era composta de quatro regras básicas: 1- A 

liberdade de executar o programa, para qualquer propósito; 2- A liberdade de 

estudar como o programa funciona e adaptá-lo para as suas necessidades. O 

acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade; 3- A liberdade 

de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao seu próximo; 4- A 

liberdade de distribuir versões modificadas, de tal forma que a comunidade se 

beneficie da sua produção intelectual15. 

“O que define um software como livre ou proprietário não está 

dado em sua arquitetura, mas pela sua forma de licenciamento 

isto é, no modo como é regulamentado juridicamente, 

regulamentação que configura/autoriza determinadas relações 

na sociedade, e não outras" (EVANGELISTA, 2005: 10). 

 

Essa forma de licenciamento garantiu a livre distribuição e modificação 

dos programas gerados sob a licença livre. “Pela primeira vez, consagrava-se 

juridicamente a realidade econômica de que, no sistema capitalista, o trabalho 

intelectual in natura não possui “valor de troca” em virtude da ausência de 

escassez” (VIANNA, 2006: 939). 

O software livre seria dotado da mesma lógica da ciência: para 

desenvolver uma pesquisa científica você não precisa reinventar 

constantemente, por exemplo, a roda ou a eletricidade; “(...) as pessoas não 

constroem o conhecimento sozinhas e a partir do nada. Nascemos todos em 

um cenário epistemológico onde já existe muito conhecimento e variados 

métodos para sua produção, ampliação e aperfeiçoamento” (CHALMERS, 

                                                                                                                                               
físico para fins de comércio. Trata-se da superação da velha ideologia da “propriedade 
intelectual” em prol de um novo paradigma de tutela do “trabalho intelectual”” (VIANNA, 2006: 
939). 
15 As regras foram retiradas do site da FSF - Free Software Foundation. (http://www.fsf.org/). 
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1994: 56). As idéias migrariam independentes de diferenças culturais, 

territoriais e temporais. Desta forma, o software livre permitiria o re-trabalho, 

utilizaria o que existia e aperfeiçoaria, compartilhando o conhecimento, ou seja, 

o saber tecnológico como elemento cumulativo. 

Para nomear esse tipo de licença, foi criado o termo copyleft16, um 

contraponto ao modelo vigente de copyright, de maneira a garantir a 

apropriação do conhecimento como um bem público. O Copyleft não proíbe a 

comercialização de um software, desde que a livre distribuição e modificação 

do programa estejam garantidas. 

No inicio dos anos 90, a FSF já havia desenvolvido a maior parte das 

ferramentas de apoio do sistema operacional almejado. Faltava somente o 

núcleo ou kernel17, justamente o coração do sistema. Esta pendência só viria a 

ser resolvida em 1991, quando Linus Torvalds, da universidade de Helsink, 

desenvolveu um núcleo de sistema operacional, chamado de Linux, a parte que 

faltava para o projeto GNU ficar completo. 

Curiosamente Linus utilizou do mesmo meio que Stallman, 8 anos atrás, 

para difundir o seu novo projeto e suas pretensões. Em uma mensagem na 

Usenet, espécie de sistema de lista de discussões, no dia 09 de maio de 1991, 

o finlandês chama a atenção para os possíveis interessados: “Você está sem 

nenhum projeto legal e está ansioso para mexer num sistema operacional que 

                                                 
16 Na definição da Wikipédia: é uma forma de proteção dos direitos autorais que tem como 
objetivo prevenir que não sejam colocadas barreiras à utilização, difusão e modificação de uma 
obra criativa devido à aplicação clássica das normas de propriedade intelectual, sendo assim 
diferente do domínio público que não apresenta tais restrições. "Copyleft" é um trocadilho com 
o termo “copyright” que alude ao espectro político da esquerda e da direita. Além do que, 
traduzido literalmente, "copyleft" significa "deixamos copiar". Disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Copyleft. Acesso em: 3 mar. 2009. 
17 As funções normalmente atribuídas ao kernel são: (I) criação, agendamento e finalização de 
processos; (II) alocação e liberação de memória; (III) controle do sistema de arquivos; (IV) 
operações de entrada e saída com dispositivos periféricos (discos, interface serial – mouse, p. 
Ex, interface paralela – impressor), acesso a memória, entre outros. Disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kernel. Acesso em: 4 mar. 2009. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Copyleft


48 

você possa modificar para atender às suas necessidades? Você está achando 

chato quando tudo funciona no minix18? Não ficar mais a noite inteira tentando 

arrumar um programa legal? Então esta mensagem pode ser para você”. Num 

tom despretensioso, ele em seguida explica no que consistiria esse “programa 

legal”: “(...) eu estou trabalhando numa versão grátis de um similar para o 

Minix, para computadores AT-386. Ela finalmente atingiu o estágio onde já é 

usável (apesar de talvez não ser, dependendo do que você quer), e eu estou a 

fim de colocar (online) o código fonte para uma distribuição melhor. É apenas a 

versão 0.02 (com mais um patch), mas eu já rodei bash/ gcc/ gnu-make/ gnu-

sed/ compress dentro dela”. Apesar de atingir o estágio de um programa 

“usável”, fica claro que Linus não conseguiria alcançar sozinho maiores 

progressos e, por isso, ele pede a ajuda de interessados, entenda-se hackers: 

“Este é um programa feito por e para hackers. Eu gostei de fazer ele, e alguém 

pode começar a olhá-lo e até mesmo modificá-lo às suas necessidades. Ele 

ainda é pequeno para entender, usar e modificar, e eu estou otimista em 

relação a algum comentário que vocês tenham a fazer” 19. 

A resposta à mensagem de Linus Torvalds foi entusiástica, a adesão de 

pessoas interessadas em contribuir com o seu “despretensioso” sistema foi 

enorme e em menos de dois anos o núcleo Linux já havia atingido um estágio 

razoavelmente estável. 

A primeira versão 0.02 do Linux, lançada em 5 de outubro de 1991, 

estava sob uma licença de software que proibia qualquer uso comercial do 

invento. Entretanto, não demorou em isso ser mudado e logo o kernel estava 

                                                 
18 Minix é um pequeno sistema UNIX desenvolvido pelo norte americano Andrew S. 
Tanenbaum com finalidades educacionais. 
19 A mensagem de Linus Torvalds está na íntegra no site: 
http://www.infowester.com/linux5.php. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Minix
http://pt.wikipedia.org/wiki/UNIX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tanenbaum
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tanenbaum
http://www.infowester.com/linux5.php
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disponibilizado na GNU General Public License, que permitia que todas as 

cópias fossem lançadas dentro da mesma licença e acompanhadas do código 

fonte. 

Unindo as variantes dos sistemas GNU junto com o kernel Linux, criou-

se, enfim, o sistema operacional GNU - Linux. Este sistema seria dotado de 

algumas características que extrapolariam o fator econômico, mais 

especificamente o licenciamento de software. Entre as que podemos listar 

como fundamentais para a redução dos custos operacionais está à robustez e 

a confiabilidade de um software; quando ele é livre o seu código fonte está 

disponível, permitindo que seja adaptado às condições e necessidades do 

usuário. As adaptações, realizadas pelo acesso ao código fonte dos 

programas, são meios importantes de estudo e aprendizado, algo inexistente 

na lógica do software proprietário. 

A liberdade de compartilhar o conhecimento e de acessá-lo faz com que 

o código de um programa distribuído como software livre torne-se um bem 

público, disponível a toda sociedade. Para Evangelista (2005), o autor e 

usuário se equivalem, tem os mesmos direitos sobre o software desde que 

garantam esses direitos também aos outros.  

Sendo assim, a publicação, o uso, a distribuição e a evolução de um 

software livre estariam consolidando a liberdade do conhecimento e da 

informação. Esta liberdade se perpetua porque tanto o conhecimento quanto a 

informação estão formatados pela transparência de sua codificação.  

“(...) ao defender o compartilhamento e seu modo de produzir 

códigos, o movimento do software livre chocou-se contra o 

sistema de propriedade de bens intangíveis hegemônicos no 

capitalismo global. Dado que a propriedade intelectual não 
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pode existir sem a legislação e o aparato jurídico-repressivo do 

Estado, o movimento do software livre, de uma esfera 

inicialmente hacker, foi caminhando para a constituição de uma 

grande rede de comunicação crítica sobre a propriedade de 

idéias” (SILVEIRA, 2005: 138). 

 

Esta mobilização foi assumindo um contorno político cada vez mais 

evidente, que Sérgio Amadeu da Silveira (2005) evita classificar como uma 

tendência de esquerda ou de direita. Para ele, essa dicotomia não funciona 

quando se trata do movimento de contestação da propriedade de bens 

intangíveis ou imateriais, pois a liberdade do compartilhamento de códigos 

reuniu sob a sua bandeira desde antigas forças liberais até setores da 

esquerda socialista. 

Seria um trabalho insensato isolar ou explicar o movimento do software 

livre como uma unidade de pensamento, pois a linguagem que o caracteriza 

como discurso é modificada e adaptada segundo os mais diversos interesses. 

Isso faz com que a linguagem sobre a técnica livre seja tanto nosso objeto de 

pesquisa quanto o software livre em si, pois é parte do processo de construção 

desta tecnologia.  

Mesmo Richard Stallman, criador do movimento, encontra dificuldade 

em estabelecer uma definição única para o software livre. Numa interessante 

entrevista, PEIRANO; UGARTE reproduzem uma afirmação do hacker 

americano quando perguntado sobre a mudança que o software livre estaria 

efetuando na relação entre direita e esquerda. 
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“Pertenço à esquerda, eu gostaria de dizer que a idéia é da 

esquerda, mas nos EUA a maioria que está interessada em 

software livre está na direita e são liberais”. 20 

 

 A dificuldade de uma definição exata da conotação política do 

movimento do software livre deve-se a diversidade de vozes distintas que 

advogam a favor do software livre, tendo cada uma a sua própria 

argumentação. 

“(...) o anarquista vê o software livre como a construção 

coletiva que prova que a humanidade pode, sem se submeter a 

um poder coercitivo, trabalhar coletivamente; o libertário de 

extrema-direita acha que a liberdade do software é mais um 

passo para a liberdade total dos indivíduos e dos mercados; o 

estudante que não liga para política pensa em arrumar 

emprego nesse novo nicho de mercado; o que liga quer mudar 

o mundo começando pelo software” (EVANGELISTA). 

 

Entretanto, um número substancial de adeptos do software livre foi 

adequando o discurso do movimento a uma conotação político-social que tinha 

como pano de fundo a luta pela liberdade do conhecimento para a evolução da 

humanidade. A bandeira vermelha de um esquerdismo pragmático foi 

hasteada. O propósito de compartilhamento de conhecimento através de um 

distanciamento da organização (centralização e hierarquia) estabelecida, 

dando maior flexibilidade à ação coletivista sem objetivos especificamente 

monetários, fortaleceu um sentimento de que o movimento do software livre 

seria uma espécie de atividade anarco-comunista praticada num sonhado 

                                                 
20 Disponível em: http://www.geocities.com/CollegePark/Union/3590/direita_esquerda.html. 
Acesso em: 6 mar. 2009. 

http://www.geocities.com/CollegePark/Union/3590/direita_esquerda.html
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contexto cibercomunista, desafiando assim os pilares das práticas capitalistas 

enraizadas no sistema produtivo da sociedade contemporânea. 

A superação das relações capitalistas já estaria sendo pensada na sua 

realização prática: “O anarco-comunismo realmente existente do “livre” é uma 

prática, não um programa. A prática é o programa (...). É segundo esse mesmo 

princípio que se conduzem os outros componentes do movimento contra a 

“mercadorização do mundo”: eles querem “mudar o mundo sem tomar o 

poder”, esvaziando de sua substância e deslegitimando o poder das 

instituições e das potências que o detêm (...)” (GORZ, 2005: 70). 

A “mudança do mundo” exigiria uma autêntica economia do saber na 

qual a importância monetária deixaria simplesmente de existir. O conhecimento 

se tornaria uma propriedade pública e não uma mercadoria que gerasse capital 

através da venda, pois seu valor é imensurável, uma vez que digitalizável ele 

pode ser multiplicado indefinidamente e sem custos. 

Como já foi dito, o movimento pelo software livre é constituído por um 

heterogêneo perfil de membros e muito deles não compactuaram com o 

direcionamento que estava tomando a técnica livre. Em 1998, Eric Raymond 

publica o artigo “Goodbye “free software”; hello “open source””, criando as 

bases do movimento código aberto ou open source. Logo depois, em 

companhia de Bruce Perens, eles criam a Open Source Initiative. 

Eric Raymond, também conhecido como ESR, é um famoso hacker 

americano que escreveu “A Catedral e o Bazar”, ensaio que se tornou clássico 

por, pela primeira vez, definir dois modelos diferentes de desenvolvimento de 

software. Catedral seria o modelo de produção comercial e bazar o de software 

livre. 
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Bruce Perens ficou conhecido por substituir Ian Murdock como líder do 

projeto Debian. Fundado por Murdock em 1993, o sistema operacional Debian 

GNU/Linux teve um papel de destaque na trajetória de desenvolvimento e 

consolidação do universo não comercial livre, sendo até hoje uma das 

principais distribuições GNU/Linux existentes. 

Podemos perceber que tanto Raymond como Perens estavam inseridos 

no movimento do software livre desde o seu primórdio. Mas, o que teria 

acontecido para eles se desvincularem do movimento e criarem uma nova 

“corrente” de software? E ainda, esse novo movimento seguiria caminhos 

completamente diferentes dos traçados pela FSL e sua licença GPL? 

“Não há diferenças substanciais entre o que os termos software 

livre e código aberto pretendem definir. Ambos estabelecem 

praticamente os mesmo parâmetros que uma licença de 

software deve conter para ser considerada livre ou aberta. 

Ambas estabelecem, na prática, que o software deve respeitar 

aquelas quatro liberdades básicas que a FSF estabeleceu. Mas 

os defensores do código aberto afirmam que o termo fez com 

que os empresários percebessem que o software livre também 

pode ser comercializado. Teriam sido mudanças “pragmáticas” 

e não ideológicas” (EVANGELISTA, 2005: 47). 

 

Não seria um exagero dizer que o debate em torno do software livre se 

concentrou entre o que seria técnico e o que seria político. De um lado a FSF 

de Richard Stallman e sua posição reconhecida de esquerda (anarco-

comunista-socialista) na busca da eliminação da desigualdade; do outro a OSI 

de Eric Raymond, Bruce Perens e, também, Linus Torvalds, defendendo a 

eficiência técnica, mesmo que isso signifique compactuar com o sistema 

econômico capitalista vigente. 
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Apesar de evitarem a politização de suas ações, os defensores do Open 

Source seguiram a máxima de que o modelo hegemônico de propriedade 

criava softwares de uma qualidade limitada, principalmente porque seguia os 

preceitos do bloqueio de acesso ao código fonte. A tendência seria, portanto, 

substituir a remuneração baseada na propriedade pela receita baseada nos 

serviços. 

De uma forma substancial, o termo código aberto foi ganhando espaço 

em relação à expressão software livre, fazendo com que esta última fosse 

“cada vez mais associada com “idealismo”, “religião”, “credo”, “radicalidade””. 

Se é sob o termo “código aberto” que se abrigam aqueles do movimento que 

privilegiam a técnica e a eficiência, os outros são os “ideólogos”, “os 

comunistas” – e os menos “eficientes” (EVANGELISTA, 2005: 64). 

Essa divisão “ideólogos” x “eficiência”, ou software livre x open source, 

permitiu ao segundo uma aproximação com a indústria tecnológica, pois o 

discurso de Raymond - a eficiência técnica de um método se estabelece 

através de uma espécie de seleção natural, em que o software evolui - se 

ajustou perfeitamente as necessidades de mercado moldado pela grande 

concorrência e constantes inovações de produtos. Isso explica o porquê de 

grandes multinacionais passarem a financiar o projeto do kernel Linux, 

modificando inclusive sua característica comunitária de livre doação do 

conhecimento. 

“A profissionalização do desenvolvimento do Linux ganhou 

formas hierárquicas que fogem completamente ao formato dos 

primeiros momentos do SL/CA. Hoje o desenvolvimento opera 

com uma estrutura de círculos concêntricos, tendo ao centro o 

próprio Linus Torvalds e, na periferia, qualquer um que queira 

participar. Da periferia ao centro há vários círculos 
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intermediários que filtram as contribuições até sua 

incorporação ao programa. Dos cerca de 1.000 contribuidores 

mais próximos, 100 são pagos para isso e contribuem com 

mais de 95% das mudanças que são incorporadas ao Linux. 

Dentre estes 100, vinte formam o núcleo dos desenvolvedores 

e são pagos por seus empregadores (OSDL, Red Hat, IBM, 

entre outros)” (MCT, UNICAMP, SOFTEX, 2005: 66). 

 

O interesse pelo Linux foi institucionalizado pelas grandes corporações 

através da fundação, em 2000, do Open Source Development Labs (OSDL). 

Fazem parte dessa empreitada cerca de 75 empresas, sendo as mais 

conhecidas: IBM, HP, NEC, Intel, Alcatel, Bull, Ericsson, Mitsubhsi, Nokia, 

Novell, Unilever e Fujitsu. O objetivo de todas elas é o desenvolvimento 

acelerado do Linux, pois se trata de uma das grandes renovações da indústria 

de software em todo o mundo, principalmente quando ele tende a ser uma 

parte integrante fundamental de outros produtos como celulares, televisores, 

tocadores de mp3, aparelhos GPS, vídeo-games, etc. 

Dessas 75 empresas, a IBM talvez represente o caso mais emblemático 

dessa junção Linux e empresas. A empresa americana está intrinsecamente 

relacionada com a evolução dos computadores ao longo da história. Ainda em 

1964, com seu mainframe 360/370, ela já dominava a indústria dos “grandes” 

computadores. Com o advento do microcomputador em 1971, trazendo a 

capacidade de incluir um computador em um chip, a IBM não demorou a se 

inserir nesse novo mercado que se anunciava e em 1981 lançou o seu 

microcomputador, chamado de Computer Pessoal (PC). Analisando sob o 

aspecto das inovações tecnológicas, não é surpreendente que a IBM tenha 

direcionado seus esforços em promover e a ajudar o desenvolvimento do 
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Linux, pois ela sempre esteve, se não liderando, pelo menos acompanhando os 

progressos no ramo da informática do século XX. 

Destarte, encontramos algumas contradições que podem elucidar alguns 

pontos chaves para o nosso questionamento sobre os rumos trilhados pelo 

software livre. O primeiro a se destacar é a mensagem de apoio da IBM em seu 

site: 

“Linux é a plataforma revolucionária de códigos abertos, 

totalmente estável, escalável, segura e poderosa. E por ser 

assim, oferece toda a flexibilidade que um e-business precisa 

para inovar com sucesso. A IBM está orgulhosa em trabalhar 

junto a essa comunidade, e muito empolgada em poder ajudar 

Linux a crescer cada vez mais. Agora, liberte seus códigos e 

seja bem-vindo ao mundo Linux na IBM” [grifos meus]. 21 

 

O primeiro item a ser observado é o uso do termo código aberto, 

ignorando por completo a palavra software livre. Um outro aspecto importante a 

se destacar é a definição da plataforma Linux como “revolucionária”, pois esta 

seria constituída sob um código fonte acessível a todos, em outras palavras, 

seria um sistema operacional em que a execução, alteração, distribuição e 

cópia gerariam um ecossistema de desenvolvimento que incluiria uma 

comunidade de usuários/desenvolvedores e empresas. 

Ao mesmo tempo em que a IBM propaga esses ideais compatíveis com 

a filosofia do movimento do open source e até mesmo com o movimento do 

software livre de Richard Stallman, a multinacional norte-americana foi, no ano 

                                                 
21 Disponível em: http://www.ibm.com/br/linux/. Acesso em: 6 mai. 2010. 

http://www.ibm.com/br/linux/
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de 2009, a empresa que mais registrou patentes nos EUA22. No total foram 

4.843 patentes registradas. Em segundo lugar no ranking ficou a sul-coreana 

Sansung, com 4.049, seguida da Microsoft, com 3.157. 

Como a empresa que registra o maior número de patentes no mundo 

pode simultaneamente defender uma tecnologia que prega 4 liberdades para 

um código fonte de um software se mantenha aberto e acessível? 

Uma palestra conferida no 9° Fórum Internacional de Software Livre, 

realizado em 2008 na capital gaúcha Porto Alegre, pode nos ajudar a 

esclarecer alguns pontos. Segundo Luiz Fernando Maluf, então diretor sênior 

de estratégias para governo da Sun Microsystems23 nas Américas, a escolha 

de plataformas abertas por empresas se daria por motivos diferentes aos 

propagados, pois “(...) algumas pessoas acham que a opção pelos sistemas 

abertos é ideológica; estão completamente enganados: é um modelo de 

negócios, matemático (...)”, em que o objetivo é apenas um: o lucro. Sobreviver 

aos modelos de negócios baseado em royalties explica a busca por alternativas 

e a principal encontrada foi a do movimento do código aberto. 

“Esse grupo gera inovação com uma velocidade enorme. Além 

disso, por se tratar de um contingente tão grande, é possível 

envolver pessoas não tão especializadas, o que reduz o custo 

do desenvolvimento e acelera a chegada de cada novo produto 

ao mercado (...) Tempo de acesso ao mercado é algo vital em 

tempos de economia digital”. 24 

 

                                                 
22 IBM encabeça lista de empresas com mais patentes nos EUA em 2009. Folha online - 
Informática. São Paulo, 14 jan. 2010. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u679138.shtml. Acesso em: 14 jan. 2010. 
23 Sun Microsystems é uma empresa fabricante de computadores, semicondutores e software 
com sede em Santa Clara, Califórnia, no Silicon Valley (Vale do Silício). O nome Sun vem de 
Stanford University Network (Rede da Universidade de Stanford). Disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems. Acesso em: 7 jun. 2010. 
24 Palestra de Luiz Fernando Maluf conferida no 9º. Fórum Internacional de Software Livre. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u679138.shtml
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
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Eric Raymond, em sua obra A Catedral e o Bazar, já sentenciava que na 

luta entre as culturas de código aberto e fechado, o sistema livre acabaria 

prevalecendo porque o seu diferencial para vencer a “corrida evolucionária” 

estaria no poder contido nas comunidades de código aberto, “(...) que podem 

colocar mais tempo hábil ordens de magnitude acima em um problema”. Agora, 

o sucesso do termo open source se deve em grande parte, segundo 

Evangelista: 

“(...) na sua proximidade com a idéia de seleção natural e de 

ambiente competitivo. Para os que têm, para os donos de 

produção, a desigualdade é fruto da diferença de performance 

daqueles que são mais eficientes e dos que são inaptos. Os 

“melhores” sobrevivem, enriquecem e são recompensados. Os 

“inaptos” morrem e, com isso, o sistema, em si, melhora (...) 

Não é possível simplesmente desassociar-se de um campo, 

será necessário assimilar-se ao outro dominante, dando a 

impressão de que o que havia de ideológico se calou, quando 

apenas transmutou-se, deu margem a derivações” 

(EVANGELISTA, 2005: 64). 

 

Com isso, o que queremos demonstrar é que a divisão software livre e 

código aberto foi bem mais profunda que uma simples diferenciação 

ortográfica. O termo código aberto refere-se a ter acesso ao código-fonte. Mas 

o acesso ao código-fonte é apenas um requisito de duas das quatro liberdades 

que definem o software livre. Por isso não é um equivoco afirmar que eles 

contemplam o mesmo meio, mas servem para propósitos diferentes; por isso é 

importante entender os vastos discursos, para assim saber quem e quais vozes 

advogam em favor de cada um e ainda, compreender o que eles buscam 

efetivamente. Não são as patentes que garantem os lucros das empresas, mas 



59 

principalmente o pioneirismo em um mercado competitivo, daí a importância do 

software livre para a indústria tecnológica; no caso dos governos, em especifico 

os dos países latino-americanos, o incentivo à tecnologia livre responde a quais 

propósitos? 
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CAPÍTULO 2 

 

 

Uma teoria crítica latino-americana 

 

 

“Alimento as vossas mentes quando falo. Repartiríeis entre vós o alimento, se o 

que trouxesse fosse para os vossos estômagos, e não chegaria inteiro a cada um; 

mas quantos mais fôsseis, em tanto maior número de pedaços dividiríes o que vos 

desse. Aquilo que digo é inteiro para todos e inteiro para cada um'' 

Santo Agostinho - Sermão 237 

 

 

 

 A América Latina insere-se na rota civilizatória européia graças à 

aventura marítima ibérica, com os reinos de Portugal e Espanha dividindo a 

conquista de um vasto continente territorial. O modo de exploração 

mercantilista vai moldar as articulações dos diferentes grupos sociais, cuja 

atividade econômica respondia de maneira mais direta às exigências das 

coroas espanhola e portuguesa. Nem com a expulsão dos jesuítas pelas duas 

Coroas, nem a abertura dos portos no Brasil, nem a Independência da América 

Espanhola e, posteriormente, a Portuguesa, alterará as condições de 

dependência com o mercado internacional. 

 O continente latino-americano “nasce” e se desenvolve sob o influxo da 

formação, consolidação e expansão do capitalismo, gerando um quadro de 

subordinação, após o fim do sistema colonial, ao poder imperialista da 

Inglaterra e depois dos Estados Unidos.  

 A década de 1960 talvez tenha sido um marco para a América Latina na 

tentativa de alterar esse esquema de subordinação. Os países latino-
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americanos direcionaram seus esforços para a concretização de uma 

industrialização, baseada na substituição de importações, que rompesse com o 

perdurável caráter econômico de dependência, quase que exclusivo, de 

exportação de matérias primas e bens primários para os países desenvolvidos 

industrializados. O capital internacional, através de suas empresas 

multinacionais, investiu fortemente no setor de manufaturas destas economias, 

facilitado por um período de pós-guerra de considerável bonança. 

 O sentimento recorrente na época era de que com a industrialização, os 

países subdesenvolvidos conseguiriam o passaporte de ingresso no seleto 

grupo de economias repletas de indústrias, fator até então preponderável para 

se atingir um nível invejável de desenvolvimento econômico e social. O que se 

concluiu anos depois é que a industrialização por si só não resolveria os 

problemas das nações pobres, pois a perpetuação do domínio dos países 

avançados continuava sob novas formas de controle. Assim, do período 

colonial dependente da demanda européia, e depois estadunidense, pelos 

produtos agrários e extrativistas, se passou para a fase do agravamento da 

dependência tecnológica, pois a tecnologia empregada na produção industrial 

não fora desenvolvida internamente, tampouco foi disponibilizada sua 

engenharia ao capital nacional, incentivando, portanto, a maciça entrada de 

empresas transnacionais nestes mercados. Uma nova fase do 

subdesenvolvimento surge nesse momento, agora sincrônico ao processo de 

industrialização, mas não menos dependente e refém dos países hegemônicos. 

 Nesse contexto surgiu um vasto pensamento crítico de autores tratando 

dessa dicotomia industrialização e desenvolvimento, originando o que se 

convencionou chamar de “Teoria da Dependência”. Existem diferentes 
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enfoques sobre essa teoria e uma análise minuciosa das diversas vertentes 

não faz parte dos nossos objetivos para a pesquisa proposta; assim 

escolhemos delimitar a que melhor responde a problemática de nosso enfoque. 

Autores como Fernando Henrique Cardoso, Celso Furtado, Hélio Jaguaribe, 

Osvaldo Sunkel, Aldo Ferrer, Aníbal Pinto e tantos outros escreveram sobre o 

panorama específico da América Latina nessa fase de tentativa de mudança e 

foram classificados25 como Dependentistas Reformistas. O argumento principal 

desses autores é que o problema da dependência latino-americana poderia ser 

resolvido pela reforma do sistema capitalista, e não a partir da sua destruição. 

 Conceitos como centro-periferia, modernização-atraso, desenvolvidos-

subdesenvolvidos, primeiro-terceiro mundos, entre outros, pautaram as 

discussões nas mais diversas correntes do pensamento da época para 

classificar e dividir o mundo em uma bipolaridade conceitual. Apesar da 

heterogeneidade de visões, todos constataram que o contínuo avanço de um 

capitalismo global acentuava gradualmente a distância entre os membros de 

cada pólo de definição, embora eles estivessem cada vez mais entrelaçados 

em suas relações econômicas e políticas. 

 Um fórum privilegiado envolvendo o estudo crítico do pólo mais 

emblemático, o subdesenvolvido, ou, mais precisamente, os países latino-

americanos, foi a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. A 

CEPAL é uma importante organização que ajudou na criação de uma teoria 

critica latino-americana, em um período de quase inexistência ou de total cópia 

dos modelos de pensamento crítico vindos do continente europeu. A CEPAL 

contou com um quadro de ilustres pensadores (Raúl Prebish, Aníbal Pinto, 

                                                 
25 SANTOS, Theotônio dos. Teoria da Dependência: balanço e perspectivas. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2000. 
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Maria C. Tavares, etc.) que pensaram a América do ponto de vista dos latinos e 

desenvolveram importantes contribuições para o melhor entendimento do 

continente. Dentre eles, um será referencial teórico em nossa pesquisa 

justamente por interpretar os processos tecnológicos através da história de 

longa duração: Celso Furtado26. 

 Furtado é o autor cepalino que mais deu destaque a “dependência 

tecnológica” como um dos principais fatores promotores do estrangulamento 

externo nas estruturas periféricas, reforçando a manutenção do 

subdesenvolvimento. Para ele, o subdesenvolvimento não é uma etapa inicial 

para uma escalada rumo ao desenvolvimento, no qual todos os países 

desenvolvidos tiveram que passar para atingir o estado atual. Pelo contrário, é 

visto como um processo histórico único, conseqüência da infiltração das 

empresas capitalistas modernas em estruturas arcaicas, constitutivo da 

expansão desigual do capitalismo. 

 O autor destaca que os países latino-americanos que implantaram a 

industrialização, caso do Brasil, Argentina e México, e os quais ele denominou 

como um grupo de “alto nível de economias subdesenvolvidas”, 

experimentaram um inegável aumento de produtividade. Entretanto, esse 

ganho de produtividade, aliado ao conseqüente avanço tecnológico vindos da 

industrialização, não trouxeram o sonhado desenvolvimento social e 

econômico, que acarretaria uma distribuição de renda mais justa e igualitária. A 

explicação para isso passa por algumas variáveis, mas para Furtado deve-se 

principalmente ao fato de que são países de economias dependentes que não 

                                                 
26 Dois livros de Celso Furtado são considerados clássicos por ilustrar perfeitamente a análise 
histórica de longo prazo como metodologia: Formação Econômica do Brasil e Formação 
econômica da América Latina. 
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avançaram em seus problemas estruturais por ter uma posição secundária no 

progresso tecnológico no mundo. 

“Como a tecnologia é o recurso mais nobre (na prática substitui 

os demais sem por eles ser substituída) e aquele que é 

monopolizado pelos países centrais, pode-se afirmar que a 

dependência é primeira tecnológica. Reunir outros recursos de 

poder para neutralizar ainda que parcialmente o peso da 

dependência tecnológica – eis a essência do esforço que 

realizam os países periféricos para avançar pela via do 

desenvolvimento” [grifos meus] (FURTADO, 2008: 160). 

 

 Dessa forma, uma preocupação recorrente na obra furtadiana é o tema 

da construção e andamento da nação diante de diversas formas de dominação 

internacional, sendo a mais preocupante para os moldes industriais, a 

dominação tecnológica – possuidora de uma virtualidade que substitui todos os 

demais recursos de poder. Dois livros em especial vão discutir a importância do 

desenvolvimento de uma tecnologia para a realidade dos países periféricos: 

Um Projeto para o Brasil, de 1968 e Teoria e Política do Desenvolvimento 

Econômico, de 1975. Esses livros destacam, principalmente, o papel da 

tecnologia para países, em especial os da América Latina, com traços de 

modernização, mas com permanente indicadores de marginalização. 

 No primeiro, o autor brasileiro apresenta a questão envolvendo a 

assimilação de uma “tecnologia inadequada” para os nossos padrões. Na sua 

visão o desenvolvimento brasileiro foi pensado e construído sem que se 

levasse em conta a autonomia tecnológica.  

“Se temos em conta o quadro atual da economia internacional 

e suas perspectivas, não precisamos de muito esforço para 

perceber que o desenvolvimento de nossa economia 
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dependerá cada vez mais da ampliação do mercado interno, o 

que somente será possível se criarem condições para uma 

rápida assimilação do progresso tecnológico (...) em face da 

dependência crescente em que está o nosso desenvolvimento 

do progresso tecnológico, a assimilação, a adaptação e a 

criação de novas técnicas deverão colocar-se no primeiro plano 

de uma política de desenvolvimento” (FURTADO, 1969: 84). 

  

Assimilar, adaptar e criar novas técnicas seria, então, as variáveis-chave 

para os países periféricos romperem à barreira do subdesenvolvimento. A 

assimilação e adaptação viriam na fase mais fácil da industrialização, quando o 

enfoque se concentra na substituição de importações. O desafio seria criar uma 

estrutura tecnológica que fosse capaz de produzir em solo nacional os bens de 

consumo mais sofisticados, de maior valor agregado. O problema, talvez o 

maior deles segundo Furtado, reside no fato de que o setor moderno do 

processo industrial dos países periféricos ficou concentrado nas mãos do 

capital estrangeiro, enquanto a produção com base em tecnologia rudimentar 

se limitou ao capital industrial nacional. Em outras palavras, a capacidade de 

se criar algo realmente enraizado na realidade latino-americana praticamente 

inexiste até os dias atuais, pois todo o processo foi trazido a toque de caixa do 

exterior, sem adaptações e acesso aos conteúdos que permitissem tal 

direcionamento. 

 Fernando Henrique Cardoso e E. Faletto (2004) também explicaram as 

razões da dependência latino-americana, mesmo depois da sonhada 

industrialização. Eles cunharam o termo “nova dependência” para destacar a 

incapacidade de os países periféricos em internalizarem a tecnologia no 

processo industrializador para a confecção de bens mais sofisticados.  
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 Portanto, os dois autores vão ao encontro do pensamento de Celso 

Furtado, que no livro Teoria e Política do Desenvolvimento Econômico amplia a 

discussão sobre a “inadequação da tecnologia”. Furtado prossegue sua análise 

discutindo a orientação tecnológica da periferia em função do centro, ou seja,  

“(...) o controle do progresso tecnológico e a possibilidade de 

impor padrões de consumo da parte de certas economias, 

passa a condicionar a estruturação do aparelho produtivo de 

outras, as quais se tornam “dependentes”. Essa estruturação 

se processa de forma a permitir que uma minoria dentro do 

subsistema dependente esteja em condições de reproduzir os 

padrões de vida e de prestígio criado nos subsistemas 

dominantes” (FURTADO, 1975: 249). 

 

 O sociólogo Florestan Fernandes faz uma análise parecida à trilhada por 

Celso Furtado, para ele “Se um país é, ao mesmo tempo, subdesenvolvido e 

dependente, e está incorporado ao espaço econômico, sociocultural e político 

“do mundo capitalista”, a conquista de autonomia progressiva de 

desenvolvimento científico-tecnológico é muito difícil” (FERNANDES, 1973: 

136).  

 Ainda, segundo Fernandes (1973), a busca por essa autonomia 

científico-tecnológica é impossibilitada pela educação “copiada de fora” e pela 

falta de uma política nacional de integração com objetivos agressivos e, até 

mesmo, revolucionários, que solucionem definitivamente a questão da 

dependência.  

 Dessa forma, os países subdesenvolvidos se encontram em um dilema: 

como vencer a batalha contra a dependência tecnológica, anulando os efeitos 

do monopólio exercido pelos países centrais? Celso Furtado não vê outro 
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caminho que não seja o direcionamento para uma "orientação do progresso 

tecnológico” autóctone que, ao mesmo tempo que busque “as exigências 

especificas” de cada região, auxilie também na modernização das estruturas 

sociais estabelecidas desde o período colonial” (FURTADO, 1966: 39 e 40). 

 O tempo mostrou que o continente latino-americano não seguiu a 

direção apontada por Furtado; a grande maioria dos países da América Latina 

evoluiu economicamente sob uma política governamental repressiva, ditatorial, 

e mesmo depois do processo democrático os grupos econômicos dominantes 

continuaram nas mãos dos mesmos de tempos passados. As permanências 

foram mais vultosas que as rupturas, se é que estas últimas realmente 

existiram. Assim, apesar das substanciais diferenças entre os governos civis e 

os militares, eles acabaram sendo igualmente ineficientes no combate aos 

problemas estruturais econômicos e sociais da região. As sucessivas crises 

econômicas acabaram por desmoralizar por completo também a democracia, 

dando margem ao fortalecimento de partidos ou políticos ideologicamente 

influenciados pelo socialismo de esquerda com sua bandeira de ruptura das 

antigas tendências. 

 O final dos anos 1990 e início dos 2000 foi a consagração dessa 

tendência, quando chegou ao poder, por voto democrático, Hugo Chávez na 

Venezuela em 1998, Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil em 2002, Néstor 

Kirchner na Argentina em 2003, Tabaré Vásquez no Uruguai em 2004, Evo 

Morales na Bolívia em 2005, Rafael Correa no Equador e Daniel Ortega na 

Nicarágua em 2005, etc.  

Segundo Bresser Pereira (2007) existiria nesses governos um 

direcionamento a um discurso homogêneo em certa medida, com forte apelo 
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ao desenvolvimento capitalista nacional e um gosto à reavaliação dos preceitos 

neoliberais em prol de políticas econômicas e sociais alternativas. 

As alternativas econômicas e sociais foram traçadas pensando no 

auxílio de uma ferramenta capaz de proporcionar o desenvolvimento interno: a 

tecnologia. Eles enxergaram que os países ricos exercem seu domínio através 

do avanço tecnológico, gerando uma dependência econômica para os países 

pobres, incapazes de produzir ou acompanhar o ritmo frenético da inovação 

tecnológica existente no mercado global.  

Ao colocar o desenvolvimento tecnológico em primeiro plano, os 

governantes dos países latino-americanos se aproximam do pensamento de 

Celso Furtado. Sendo um recurso de uma nobreza incalculável, a tecnologia 

autóctone passa a ser o objetivo principal na luta pelo desenvolvimento. Para 

acontecer o rompimento com o subdesenvolvimento, a receita de Furtado se 

mostra mais uma vez atual; é necessário assimilar, adaptar e criar novas 

técnicas, desde que sob uma orientação visando suprir necessidades e 

respeitando as reais características nacionais. 

Mas, como abandonar uma posição secundária histórica no progresso 

tecnológico, sabendo que o setor moderno produtivo da economia está nas 

mãos do capital estrangeiro? 

 Pensando nessa questão, os países da América Latina elegeram o 

software livre como o modo de produzir tecnologia no âmbito interno, 

dispensando os métodos impostos, muitas vezes inadequados, que só geram 

dependência e conflito aos interesses internos. 

O software livre, nessa perspectiva, surgiu como uma alternativa ao 

software proprietário, no primeiro momento, se destacando no desenvolvimento 
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econômico e local, principalmente para países como os da América Latina, por 

dois aspectos: o código aberto e a inexistência do pagamento de royalties de 

uso.  

 Um código aberto possibilita a criação e a adaptação de necessidades 

específicas, gerando pesquisa e desenvolvimento tecnológico nacional, além 

de evitar que as patentes, o know-how confidencial e os conhecimentos detidos 

por profissionais assegurem a apropriação dos resultados. Portanto, o país não 

fica dependente da tecnologia gerada por outros países, que na maioria das 

vezes são os que presidem à globalização hegemônica, portanto, moldados por 

um dos principais fatores do capitalismo: o lucro. 

Desta forma, no discurso dos presidentes da América Latina surge o 

software livre como política de Estado. Entretanto, como já observado no 

pensamento de Celso Furtado sobre o contexto do subdesenvolvimento, a 

ausência de uma tradição histórica em ciência e tecnologia, aliado aos 

limitados recursos humanos e financeiros, faz com que a concretização de um 

esforço científico e tecnológico viável se torne muito difícil, mas não impossível, 

principalmente quando se estabelecem como meta o desenvolvimento de uma 

tecnologia embasada na cooperação e no livre fluxo do conhecimento, 

características vitais para o crescimento das potencialidades tecnológicas 

endógenas. 
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A tecnologia da utopia latino-americana 

 

 

Os aparatos tecnológicos, em especial os computacionais, estão 

progressivamente se enraizando nas esferas das relações público e privado. O 

historiador Francisco Assis de Queiroz (2007) defende que os novos meios 

tecnológicos estão deslocando o centro de decisões da humanidade 

(antropocentrismo) para o que ele define como “computocentrismo”, em que a 

onipresença da microeletrônica na prática cotidiana modificou a percepção e o 

modo como as pessoas produzem e se relacionam entre si e com as coisas. 

Esse deslocamento gerou sentimentos contraditórios de temor e 

esperança em face aos possíveis rumos sociais, econômicas e culturais 

decorrentes da chamada “revolução eletrônica”. Com o advento do computador 

e a posterior proliferação da internet, as interpretações também seguiram um 

percurso ambíguo de sentidos. Um desdobramento mais consistente foi a 

criação de um pensamento no qual o mundo virtual seria tratado como um meio 

essencial para a solução de problemas históricos do homem.  

Uma compreensão mais eficaz dessa visão pode ser alcançada quando 

nos detemos aos discursos, situados em um contexto social determinado. 

Compreender como se constituem esses discursos e suas condições de 

produção nos permite entender como o desenvolvimento técnico – científico, 

em especial no campo dos softwares, contribuiu para as decisões sobre 

questões de C&T na esfera política de governos ditos periféricos, os latino-

americanos. 
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O Peru foi o primeiro país latino-americano a formular um projeto de lei 

para a adoção do software livre na administração pública. No projeto de lei n° 

1.609 de 14 de dezembro de 2001, de autoria do congressista Edgar 

Villanueva, do partido governista, softwares livres deveriam ser 

obrigatoriamente instalados em todos os computadores dos órgãos públicos do 

país. A reação contra a proposta foi imediata e apenas quatro meses depois de 

anunciada, a maior empresa de softwares do mundo, a norte-americana 

Microsoft, contestava o projeto com o consentimento do governo de seu país. 

“A pressão que se seguiu foi intensa. O gerente geral da 

Microsoft no Peru, Juan Alberto González, escreveu uma carta 

ao congressista alertando-o dos perigos e do prejuízo que o 

Peru iria sofrer com a adoção do software livre. O embaixador 

americano em Lima, em carta ao Presidente, expressou sua 

surpresa que tal lei pudesse ter sido proposta. Bill Gates 

pessoalmente, visitou o Peru e ofereceu seu presente, U$ 

550.000,00 em computadores com conexão à Internet” 

(ALMEIDA, 2006). 

 

 A pressão obteve êxito e a lei não foi aprovada. No ano seguinte, na 

Argentina, um outro projeto de lei, 904-D-02, intitulado de Política de utilización 

de software libre por el Estado Nacional, foi proposto para priorizar a adoção de 

software livre pelo governo. Mais uma vez o projeto não é aprovado. 

 O Brasil foi o país na América Latina que teve os maiores avanços nas 

políticas públicas envolvendo o software livre. Apesar de não aprovar nenhum 

projeto no âmbito federal27, o governo brasileiro assinou o decreto presidencial 

                                                 
27 Desde 1999 existem projetos em trâmite no Congresso Federal do Brasil relacionados ao 
software livre. Podemos citar: o projeto de Lei n° 2269/1999, de 15 de Dezembro de 1999, do 
deputado federal do PT da Bahia, Walter Pinheiro; projeto de Lei n° 7120/2002, de 07 de 
Agosto de 2002, de autoria do deputado federal Sérgio Miranda (PC do B/MG); projeto de Lei 
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de 29 de outubro de 2003, instituindo os comitês técnicos do Comitê Executivo 

do Governo Eletrônico. Isso representou, na prática, a viabilização do software 

livre como política de governo, diferentemente dos países vizinhos, amarrados 

pela burocracia e a dinâmica política de seus poderes legislativos. 

O caso brasileiro é exemplar para ilustrar essa trajetória de legalidade e 

prioridade do software livre por parte da esfera governamental. O país não 

conseguiu aprovar uma legislação que o priorizasse e nem criou um aparato 

estatal de desenvolvimento e criação da tecnologia que decorresse em um 

ambiente de inovação, apesar de várias ações pontuais existentes. Isso não 

quer dizer que o software livre dependa de leis ou do Estado para se 

desenvolver e ampliar o seu campo de atuação. Na realidade, a relação entre 

Estado e tecnologia é algo muito controverso. Autores como CASTELL (1999) 

e DYSON (1998) defendem que com o avanço dos meios tecnológicos os 

governos soberanos tendem a perder suas forças. Já escritores como SCHAFF 

(1995) argumentam que a presença do Estado é um ponto essencial para o 

desenvolvimento da tecnologia. 

No nosso entendimento, após analisar a história da indústria 

internacional de informática nos países avançados (Japão e EUA, por 

exemplo), cuja intervenção estatal foi primordial no estágio nascente de uma 

tecnologia, o Estado é essencial no papel de financiador e eventual difusor de 

inovações, pois a disseminação é fator importante para consolidação e avanço 

dos desenvolvimentos tecnológicos. 

Assim, sua ausência ou até mesmo inabilidade de lidar com o 

desenvolvimento tecnológico traz conseqüências de várias ordens e graus. Ao 
                                                                                                                                               
n° 2152/2003, de 02 de Outubro de 2003, do deputado federal Coronel Alves (PL/AP); projeto 
de Lei n° 3280/2004, de 16 de Março de 2004, do deputado federal Luiz Couto (PT/PB); projeto 
de Lei n° 3684/2004, de 01 de Junho de 2004, do deputado federal Carlos Cadoca (PMDB/PE). 
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não aprovar uma legislação federal a respeito, é cada vez mais freqüente 

surgirem licitações públicas que beiram ao absurdo. Por exemplo, a lançada 

pelo governo gaúcho de Yeda Crusius28, do Partido da Social Democracia 

Brasileira, estipulou a compra, pelo governo estadual, de laptops que seriam 

financiados, via linha de crédito do banco Banrisul, para professores da rede 

pública estadual. O que chama a atenção é o fato de o edital indicar que será o 

vencedor, no item que estabelece o software a vir instalado na máquina, a 

empresa que oferecer o menor preço do aplicativo Microsoft Pro Plus Office 

2007 e o sistema operacional Windows 7 Home Basic. O grande problema é 

que esses softwares só são produzidos por uma única empresa, a norte-

americana Microsoft. Por isso, qual seria a razão de abrir uma concorrência 

pública, quando já está escrito no edital o vencedor; seria a mesma coisa que a 

Polícia Federal abrir uma licitação para comprar viaturas e pedir na licitação 

que os veículos sejam do modelo “Palio”, ou seja, só a “Fiat” poderá participar, 

excluindo as outras dezenas de fabricantes. 

 Na esfera estatal a migração para o software livre tem esbarrado em 

alguns outros obstáculos. O governo federal admite a dificuldade de colocar em 

prática os planos de adoção do software livre nas instâncias federais. Além de 

casos isolados, como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e outras 

empresas de tecnologia do governo, como Dataprev29 e Serpro30, os sistemas 

de código aberto não avançaram muito em secretarias e ministérios. 

 Corinto Meffe, gerente de inovação tecnológica do Ministério do 

Planejamento, ao participar no 9º Fórum Internacional do Software Livre (Fisl), 

                                                 
28 Disponível em: http://br-linux.org/2009/governo-gaucho-mantem-pregao-rejeita-pedido-de-
impugnacao-encaminhado-pela-asl/. Acesso em: 17 nov. 2009. 
29 A Dataprev é responsável por processar todos os benefícios e aposentadorias do INSS no 
país. 
30 Empresa estatal de dados do governo federal. 

http://br-linux.org/2009/governo-gaucho-mantem-pregao-rejeita-pedido-de-impugnacao-encaminhado-pela-asl/
http://br-linux.org/2009/governo-gaucho-mantem-pregao-rejeita-pedido-de-impugnacao-encaminhado-pela-asl/
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que aconteceu em Porto Alegre em 2008, frisou que "(...) existe um nível de 

migração nos bancos federais e empresas de tecnologia, mas nas secretarias 

especiais e alguns ministérios a adoção ainda emperra" 31.  

 Mesmo assim, não demorou muito e em 23 de dezembro de 2004 a 

Venezuela seguiu os passos do governo brasileiro e também criou um decreto 

presidencial, n° 3.390, priorizando o software livre.  

 A iniciativa brasileira gerou uma reação em massa sobre a adoção 

prioritária de software livre pelos governos dos países da América Latina, 

fazendo com que quase todos eles planejassem uma proposta semelhante, 

expressando uma unidade de pensamento e objetivo poucas vezes antes 

percebido na região.  

O que se viu em seguida foram discursos inflamados em favor da 

técnica livre, objeto central de nossa análise para elucidar os contornos que 

foram criados envolvendo o movimento do software livre. A maioria dos 

governos apostou no poder da liberdade dos softwares para a superação do 

controle do progresso tecnológico concentrado nas mãos de poucas nações 

desenvolvidas, diminuindo, assim a dependência secular de todo o continente. 

 O primeiro passo seguido foi priorizar o software livre em relação ao 

proprietário dentro da esfera governamental, como podemos notar no discurso 

de Jessé Chacón Escamillo, ministro venezuelano do Poder Popular para as 

Telecomunicações e Informática:  

"No invertirá ni un bolívar más en la compra de software 

propietario (...) Todos los recursos del Estado van dirigidos 

hacia el desarrollo del Software Libre. La política del Estado 

                                                 
31 Disponível em: oglobo.globo.com. Acesso em: 21 maio 2009. 
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venezolano es el Software Libre (...) Tendremos software 

propietario sólo hasta que podamos sustituirlo por el libre".32 

  

É pertinente ressaltar que na fala do ministro a escolha de um software 

se limita à dicotomia livre versus proprietário. Ele excluiu os termos código 

aberto e fechado. No primeiro momento, a prioridade pelo software livre se 

deve a economia gerada pelo não pagamento de licenças de uso dos softwares 

proprietários. Os bolívares economizados seriam direcionados para o 

desenvolvimento de softwares nacionais livres. Dessa forma, gradativamente 

os softwares proprietários iriam sendo substituídos até a sua eliminação total 

dentro do Estado Venezuelano. 

 Logicamente, o dinheiro gasto nas licenças não foi nem o único nem o 

principal motivo dos governos da América Latina priorizar o software livre, pois 

o poder de barganha das multinacionais de softwares consegue relativizar o 

preço de seus produtos e, ainda, em países como o Brasil o mercado de 

software é dominado por cópias piratas33 ilegais, sem pagamento de qualquer 

licença as empresas detentoras da exclusividade de uso.  

 Então, qual seria o principal motivo de o software livre ser priorizado e 

até ter virado objeto de políticas públicas nos mais diversos países latino-

americanos? O presidente do Centro Nacional de Tecnologias de Informação 

(CNTI) da Venezuela, Carlos Figueira, responde a questão de uma forma 

interessante: 

                                                 
32 Disponível em: 
http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=News&file=article&sid=242. Acesso 
em: 22 mai. 2009. 
33 Segundo pesquisa do instituto IDC de 2007, a cada 10 aplicativos instalados em PCs no 
Brasil, seis são piratas. Disponível em: 
http://info.abril.uol.com.br/aberto/infonews/072007/11072007-15.shl. Acesso em: 29 dez. 2008. 

http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=News&file=article&sid=242
http://info.abril.uol.com.br/aberto/infonews/072007/11072007-15.shl
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“Cada pieza de software propietario que existe en las 

instituciones del Gobierno es un caballo de Troya, es una 

posibilidad para que nuestra soberanía sea vulnerada”.34 

 

Nessa visão, o software proprietário deve ser combatido porque a sua 

essência, o código fechado, está fundamentada na apropriação do 

conhecimento, sua principal fonte de faturamento. Além disso, com a 

apropriação do conhecimento e da informação por empresas privadas 

específicas, o Estado fica vulnerável, principalmente quando tem como objetivo 

desenvolver C&T em domínios nacionais. 

O cavalo de Tróia não seria o software proprietário em si, mas sim a 

estrutura circundante das empresas, todas elas estrangeiras, ávidas por lucros 

e sem qualquer preocupação com o desenvolvimento tecnológico dos 

mercados nacionais em que atua. No livro “As Veias Abertas da América 

Latina”, de Eduardo Galeano, no capítulo chamado “A Deusa Tecnologia não 

fala Espanhol”, o autor apresenta todo um quadro para delimitar o tema da 

exclusão da América Latina, revelado logo no título. 

 Para Galeano a deusa seria a mãe da burguesia industrial, classe 

responsável pelo pensamento empresarial embasado nas inovações 

tecnológicas nos países capitalistas. No continente latino-americano esta 

função foi exercida pelo Estado. 

“O Estado ocupou o lugar de uma classe social, cuja aparição a 

história reclama sem muito êxito: encarnou a nação e impôs o 

acesso político e econômico das massas populares aos 

benefícios da industrialização” (GALEANO, 1984: 228). 

  
                                                 
34 Disponível em: http://www.aporrea.org/tecno/n115395.html. Acesso em: 11 jun. 2008. 

http://www.aporrea.org/tecno/n115395.html


77 

Em uma segunda fase, o mesmo Estado estimulou a associação com as 

empresas imperialistas sedentas pelo lucro fácil de um mercado em expansão 

e sem grande concorrência. Essa união com o capital estrangeiro foi justificada 

pela necessidade de transferência de técnicas e de patentes desenvolvidas nos 

centros hegemônicos, ou seja, não houve a preocupação de se criar algo 

realmente nacional, que atendesse e englobasse as especificidades de países 

com realidades tão diferentes. 

 Para Galeano, os mecanismos que possibilitam uma empresa ou uma 

nação a possuir o poder, aquele que molda o destino de milhões de vidas, é o 

conhecimento. Para desenvolver e, principalmente, acumular esse 

conhecimento, com o argumento de proteger a propriedade das invenções e a 

conseqüente busca das descobertas científicas, foi criado um sistema de 

patentes. Contudo, essa proteção foi além de suas aparentes determinações, 

ela concentrou o andamento da ciência ao círculo privado das nações 

avançadas, permitindo a manutenção da desigualdade. A América Latina, 

através das suas habituais descontinuidades, não conseguiu enraizar uma 

consistente cultura de pesquisa científica, ficando refém da importação de uma 

tecnologia que não se direciona para resolver problemas estruturais internos.  

“O mero transplante da tecnologia dos países adiantados não 

só implica a subordinação cultural e, definitivamente, também a 

subordinação econômica, mas além disso, depois de quatro 

séculos e meio de experiência na multiplicação do oásis de 

modernismo importado em meio dos desertos do atraso e da 

ignorância, pode afirmar-se que não resolve nenhum dos 

problemas do subdesenvolvimento” (GALEANO, 1984: 263). 
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Então, o quê efetivamente resolveria os problemas do 

subdesenvolvimento? E, ainda, qual seria o papel do software livre em relação 

a essa questão histórica? Para o presidente venezuelano Hugo Chávez, a 

resposta está na reforma do Estado: 

“El software libre es un fenómeno sumamente interesante, el 

cual pensamos aprovechar en la reforma del Estado, incluso 

nos proponemos impulsar este esquema como parte esencial 

de nuestro modelo de desarrollo. Pienso que la tecnología es 

un bien público, así como el conocimiento es un bien 

público (...) También el Estado puede producir estos bienes 

públicos o promocionar que se produzan para que no 

merme su producción, como ocurre con el conocimiento” 

[grifos meus].35 

  

O conhecimento tratado como um bem público, promovido e incentivado 

pelo Estado, poderia direcionar a tecnologia para solucionar problemas 

estruturais internos. Mas, ainda assim, não seria suficiente para explicar o 

papel que o software livre desempenharia nesse contexto. Para Felipe Pérez 

Martí, ministro do Planejamento da Venezuela, a dificuldade é estabelecer a 

forma como esse conhecimento será empregado. A maneira mais eficaz estaria 

na estrutura coletiva e solidária de produção que a tecnologia quando livre 

proporciona: 

“Yo estoy convencido que bajo este esquema se logran 

productos más robustos tecnológicamente, que aquellos que se 

producen bajo el modelo de licencias, basado en empresas que 

gastan mucho en producir software y por tanto cobran caro sus 

productos. Nosotros sabemos que este modelo de producción 

no es el más eficiente desde el punto de vista económico. En 

                                                 
35 Disponível em: http://www.softwarelivre.org/news/531. Acesso em: 12 jul. 2008. 

http://www.softwarelivre.org/news/531
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cambio, el modelo solidario abre una tremenda ventana que 

nosotros vamos a aprovechar. Y este será uno de nuestros 

secretos de desarrollo a largo plazo, que incluso nos 

podría permitir alcanzar a los países desarrollados. 

Nosotros no estamos con complejos. Nosotros sabemos que 

podemos hacerlo tan bien como ellos” [grifos meus]36.  

Os países latino-americanos, como acima descrito, teriam como meta 

atingir o nível de desenvolvimento dos países desenvolvidos, algo que só seria 

possível com o modelo solidário do software livre. Nesse ponto, a ação 

conjunta extrapolaria os limites geográficos das nações, acontecendo uma 

união dos povos latinos pela via do conhecimento e do compartilhamento da 

informação. Para o presidente equatoriano Rafael Correa a integração da 

América Latina tem como propósito definido desenvolver uma cultura 

tecnológica que permita a liberdade dos países da região. 

"É a hora da integração da América Latina em todos os 

aspectos, entre eles o tecnológico. Por isso, é necessário que 

todos adotem o software livre, tanto a nível público como 

privado. Dessa maneira garantiremos a soberania de nossos 

Estados, dependeremos de nossa própria força, não á forças 

externas a nossa região (...) Este será um importante passo na 

integração e, por que não dizer, para a libertação da América 

Latina (...) Vamos depender de nossas próprias forças e não de 

forças externas à região (...) Seremos produtores de 

tecnologia, não simples consumidores. Seremos donos 

dos códigos-fontes e poderemos desenvolver muitos 

produtos” [grifos meus]. 37 

  

                                                 
36 Disponível em: http://www.softwarelivre.org/news/531. Acesso em: 12 jul. 2008. 
37 Discurso do presidente equatoriano Rafael Correa. Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=TksOp9lhkoo. Acesso em: 26 abr. 2007. 

http://www.softwarelivre.org/news/531
http://www.youtube.com/watch?v=TksOp9lhkoo
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A libertação da América Latina através de uma “cultura digital” suscita 

um pensamento transformador sob o signo da utopia. O então ministro da 

Cultura, Gilberto Gil, defende que a revolução da microeletrônica nos EUA dos 

anos 70 foi responsável pela conquista do que ele chama de “contracultura do 

microcomputador”. 38  

“Do mesmo modo, aconteceu uma espécie de migração 

contracultural das viagens de LSD para os laboratórios de alta 

tecnologia e para o sonho da realidade virtual. A Califórnia era, 

naquele momento, um centro da viagem contracultural e um 

centro de alta pesquisa tecnológica. E tudo se misturava: Janis 

Joplin e engenharia eletrônica, alteradores de estados de 

consciência e programadores de computador”. 39 

 

Acreditando ser o computador um poderoso instrumento revolucionário 

de transformação social e cultural, Gil continua sua argumentação defendendo 

o surgimento de uma espécie de “contraculturalismo eletrônico”.  

“Ou seja: o que vemos hoje no mundo, na dimensão 

informática, digital, tem o seu ponto de partida no movimento 

libertário da contracultura. Nada mais natural, portanto, dessa 

perspectiva político-cultural, do que a movimentação em favor 

do software livre, a fim de viabilizar pragmaticamente mais um 

projeto de nossas utopias realistas”. 40 

 

Para Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, essas “utopias 

realistas” seriam uma somatória do espírito solidário e inovador dos integrantes 

                                                 
38 Disponível em: http://www.softwarelivre.gov.br/documentos/DicursoGil/view. Acesso em: 30 
set. 2008. 
39 Idem. 
40 Idem. 
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do movimento do software livre, que incidiriam sobre o acesso e o 

compartilhamento do conhecimento, para atingir um grande objetivo: a inclusão 

digital. 

“Quando a comunidade de software livre passou a trabalhar em 

parceria com o Estado, trouxe com ela, mais do que a 

excelência tecnológica, também o seu espírito inovador e 

solidário. E recebeu, em troca, um impulso ainda maior para a 

sua atuação e afirmação em todo o mundo (...) Estejam certos, 

portanto, de que nossa reunião é um importante passo no 

sentido de estreitarmos a colaboração e a cooperação 

necessárias para que a tecnologia se torne, cada vez mais, 

um fator de inclusão social” [grifos meus]. 41 

 

O saber, transformado em mercadoria informacional e alçado à condição 

de principal força produtiva, se converteu na principal ferramenta de disputa 

mundial pelo poder. O acesso digital tornou-se um dos principais índices do 

grau de desenvolvimento tecnológico, logo os países periféricos se notabilizam 

pela exclusão digital, informacional e comunicacional. Por isso, Lula relaciona 

software livre e inclusão digital, pois a incorporação das novas tecnologias de 

informação sugere uma melhora nas condições de vida e de trabalho da 

população. 

A América Latina, em 2005, contava com mais de 60,5 milhões de 

usuários da internet42, o que representaria 11,43% da população de toda a 

região. Dados de uma pesquisa da Accenture e Santander Central Hispano 

Investimento do começo da década indicava um percentual de 15 milhões ou 

3% de pessoas do continente acessando a internet. Nesse curto período de 
                                                 
41 Disponível em: http://softwarelivre.org/portal/geral/confira-a-integra-do-discurso-de-lula-no-
consegi. Acesso em: 28 ago. 2009. 
42 Disponível em: http://www.emarketer.com. Acesso em: 15 set. 2009. 

http://softwarelivre.org/portal/geral/confira-a-integra-do-discurso-de-lula-no-consegi
http://softwarelivre.org/portal/geral/confira-a-integra-do-discurso-de-lula-no-consegi
http://www.emarketer.com/
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tempo o acesso a web quadruplicou, apontando que o número de usuários 

cresceu proporcionalmente mais rápido que o da população. O vultoso 

crescimento se concentrou, em grande parte, em quatro países, Brasil, México, 

Argentina e Chile, que juntos respondem por 79% de todos os usuários de 

internet na América Latina. 

 Entretanto, em comparação com o restante do mundo, os números dos 

países latino-americanos ainda se mostram tímidos. Na América do Norte são 

194 milhões de pessoas acessando a internet, na Europa 233 milhões e na 

Ásia Oriental 315 milhões. 

 

 Fonte: http://www.verisign.com 

 

A Europa, continente extremamente inserido nas mudanças 

tecnológicas, se notabilizou também pelos projetos de incentivo do software 

livre na esfera governamental. As razões que levaram a adoção em massa da 

tecnologia livre nos parece ser estritamente de ordem econômica. Os exemplos 

são dos mais variados, por exemplo: a prefeitura de Munique, na Alemanha, 

resolveu, em 2003, migrar os seus 14 mil desktops para sistema operativo e 
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aplicações office em software livre; o custo total do projeto foi de 35 milhões de 

dólares43. No mesmo ano, ministério do Equipamento Francês começou o 

projeto de migração de 1500 servidores NT e Office para Linux. Na Holanda, 

uma pesquisa realizada no final de 2003 indicou que 85% dos departamentos 

do governo já têm experiência em software livre. Em maio de 2004, a cidade de 

Roma, na Itália, iniciou a migração dos seus 9500 desktops para a plataforma 

GNU/Linux. Na Catalunha, Espanha, seu ministro da Educação anunciou, para 

o ano de 2005, a implementação do sistema GNU/Linux em todos os 

computadores de sua rede de escolas; etc. 

Ao todo 18 países europeus (Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, 

Eslováquia, Eslovênia, Estónia, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Irlanda, 

Itália, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suécia e Suíça) desenvolveram ações e 

projetos envolvendo a tecnologia de código aberto na esfera estatal44. 

Diferentemente dos países da América Latina, o termo mais utilizado é 

open source em substituição ao software livre. Segundo dados da companhia 

Actuate45, as empresas européias lideram mundialmente a implementação de 

software open source. A França se destaca, com 67% das empresas 

declarando utilizar software aberto, seguida da Alemanha com 60,6% e Reino 

Unido com 42,1%. O dado mais curioso se deve ao fato de o domínio europeu 

estar com os dias contados, já que a China acumulou um notável crescimento 

nessa área. Os Estados Unidos atingiu um índice de 41%, o que de qualquer 

                                                 
43 Software Livre na Europa. Disponível em: 
http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2
Fwww.softwarelivre.citiap.gov.pt%2Fsw_livre_europa%2Ffile.2005-07-
07.5625530543&ei=p2o4TeSWN4mCgAfGgp26CA&usg=AFQjCNEHt-l8uo6cPe79nyxq-K-
dVoad9Q. Acesso em 19 dez. 2007. 
44 Esse levantamento leva em conta projetos realizados ou formulados até o ano 2005. 
45 Disponível em: http://www.linux.com/news/enterprise/biz-enterprise/111756-europe-leads-
oss-adoption-china-rising-fast. Acesso em: 07 out. 2009. 

http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.softwarelivre.citiap.gov.pt%2Fsw_livre_europa%2Ffile.2005-07-07.5625530543&ei=p2o4TeSWN4mCgAfGgp26CA&usg=AFQjCNEHt-l8uo6cPe79nyxq-K-dVoad9Q
http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.softwarelivre.citiap.gov.pt%2Fsw_livre_europa%2Ffile.2005-07-07.5625530543&ei=p2o4TeSWN4mCgAfGgp26CA&usg=AFQjCNEHt-l8uo6cPe79nyxq-K-dVoad9Q
http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.softwarelivre.citiap.gov.pt%2Fsw_livre_europa%2Ffile.2005-07-07.5625530543&ei=p2o4TeSWN4mCgAfGgp26CA&usg=AFQjCNEHt-l8uo6cPe79nyxq-K-dVoad9Q
http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.softwarelivre.citiap.gov.pt%2Fsw_livre_europa%2Ffile.2005-07-07.5625530543&ei=p2o4TeSWN4mCgAfGgp26CA&usg=AFQjCNEHt-l8uo6cPe79nyxq-K-dVoad9Q
http://www.linux.com/news/enterprise/biz-enterprise/111756-europe-leads-oss-adoption-china-rising-fast
http://www.linux.com/news/enterprise/biz-enterprise/111756-europe-leads-oss-adoption-china-rising-fast
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forma é surpreendente visto que, pelo menos, os setores criativos da indústria 

de software proprietário se concentram no país. 

No Brasil a situação é totalmente diferente. Segundo a Fundação Getúlio 

Vargas, em 2008, o sistema operacional Windows, de código fechado, era 

utilizado em 97% dos micro-computadores usados na cerca de 5 mil empresas 

ouvidas pela 20ª Pesquisa Anual do Uso de Informática, realizada pelo Centro 

de Tecnologia de Informação Aplicada da faculdade. Em servidores, a 

participação de sistemas abertos cresce, atingindo participação de 20% com 

distribuições de Linux e 12% para Unix. O Windows é responsável por 66% do 

setor, enquanto outros contabilizam 2%. Entre os softwares corporativos, o 

Microsoft Office tem participação de 92%, contra fatia de 7% de outros 

programas similares abertos; essa estatística representa muito bem também a 

penetração do PowerPoint, Excel e Word (programas do pacote Office da 

Microsoft) em suas respectivas áreas46. 

Estima-se que o mercado brasileiro de sistemas operacionais baseados 

em software livre tenha uma dimensão de no mínimo R$77 milhões, com 

perspectiva de crescimentos vultosos para os próximos anos. Entretanto, o 

grande problema é a imensa pirataria de softwares. Em 2006, a cada 10 

computadores, seis usam aplicativos piratas, ou seja, 60% do total47. Levando-

se em consideração que para o consumidor doméstico o fator mais importante 

de escolha ainda é o preço, é fácil entender esses números. Mas, e para os 

outros setores, principalmente o industrial, em que a pirataria é menos 

aceitável, quais seriam as razões para o modelo fechado prevalecer sobre o 

                                                 
46 Disponível em: idgnow.uol.com.br. Acesso em: 01 nov. 2008. 
47 Disponível em: info.abril.uol.com.br. Acesso em: 03 dez. 2008. 
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livre? A resposta é mais facilmente obtida quando invertemos a questão e 

analisamos os motivos pelos quais o modo livre é adotado na indústria. 

 Em uma importante pesquisa, realizada em parceria entre a Unicamp, 

Softex48, Ministério de Ciência e Tecnologia, sobre o impacto do livre na 

indústria do software no Brasil, chegou-se a conclusões importantes e inéditas. 

Observou-se que o perfil dos desenvolvedores brasileiros é semelhante ao 

perfil europeu, que é bastante profissionalizado, com a predominância de 

profissionais qualificados. Dentre as empresas desenvolvedoras há o 

predomínio de pequenas empresas. Quanto aos usuários, o perfil se inverte. 

Há o predomínio de grandes organizações, com destaque para os setores de 

tecnologias da informação e comunicação, governo, comércio e educação. 

Suas principais motivações seriam de ordem econômica, com a diminuição de 

custos, e técnicas. Destarte, esses setores utilizam o software livre no entorno 

das atividades centrais. 

 Quanto aos desenvolvedores de software livre no Brasil, o relatório traz 

revelações surpreendentes. Aqui há mais técnicos programadores, 

administradores de rede e suporte que engenheiros de softwares e correlatos. 

Em outras palavras, significa que a mão de obra produtiva está configurada 

para a reprodução, manutenção e pequenas adaptações de projetos; não está 

preparada para a criação de complexos softwares totalmente desenvolvidos em 

solo nacional, ficando dependente da ajuda externa. 

 Outro fato interessante apontado é que a maioria esmagadora dos 

líderes, aqueles que realmente chefiam os projetos, só exercem tal função se 

                                                 
48 Sociedade SOFTEX (Sociedade Brasileira para Promoção da Exportação de Software) é 
uma organização não-governamental cujo objetivo é o executar, promover, fomentar e apoiar 
atividades de inovação e desenvolvimento científico e tecnológico em Tecnologia de Software. 
Disponível em: http://www.softex.br/_asoftex/historico.asp. Acesso em: 19 nov. 2008. 

http://www.softex.br/_asoftex/historico.asp
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realmente envolver uma boa vantagem financeira. Os interessados em 

cooperar, participando coletivamente do desenvolvimento de um produto são 

bem vindos e até mesmo desejados, desde que não almejem mandar. Quem 

manda é devidamente recompensado financeiramente. Algo que não é 

totalmente surpreendente se levarmos em conta que o kernel do Linux é 75% 

pago. 

 A conclusão desses apontamentos é que as principais motivações para 

o uso do software livre são “(...) a redução de custos, seguida de uma maior 

qualidade, maior autonomia do fornecedor e maior segurança. Desta forma, as 

principais motivações são de ordem econômica e técnica. Já as motivações de 

natureza ideológica ficaram em segundo plano” (MCT, UNICAMP, SOFTEX, 

2005: 55). 

Diante destas constatações, podemos reafirmar que os discursos 

empreendidos pelos governos da América Latina caminham em direção a 

autonomia tecnológica para superar o atraso social e econômico do continente. 

Ao buscar a própria orientação do progresso tecnológico através do software 

livre, eles encontraram semelhanças ideológicas e práticas que servem 

perfeitamente ao contexto de uma região historicamente fadada ao 

subdesenvolvimento e a posição de coadjuvante nas relações mundiais. 

Porém, essa prática tem demonstrado que a assimilação e propagação da 

tecnologia livre não avançaram de maneira desejada e ainda sofreu algumas 

modificações pelo mercado e pelas pessoas inseridas em seu 

desenvolvimento. Aconteceu, então, um desencontro entre o discurso e a 

prática? De forma alguma. O movimento do software livre foi pensado através 

de uma unicidade de pensamento envolvendo pessoas distribuídas pelo 
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mundo. O problema é que essas pessoas estão espalhadas em regiões e 

países com diferentes contextos. Assim, acreditamos que o movimento do livre 

ao tomar contato com realidades diferentes se adapta ao meio, formando uma 

heterogeneidade de pensamento que acaba no final coberta pela bandeira do 

movimento. Por isso, quando o software livre saiu da fala e se deparou com a 

realidade, ele entrou em contato com a estrutura arcaica de nações que nunca 

tiveram uma cultura tecnológica, pois todo o processo sempre ficou nas mãos 

do capital estrangeiro. 

Segundo o historiador Motoyama (1994) há uma tendência de “(...) fazer 

projeções para o futuro, dentro de cenários alternativos, sem considerar 

preocupações sobre a existência de uma dinâmica real do desenvolvimento” 

(MOTOYAMA, 1994: 14). Na sua visão a relação tecnologia e desenvolvimento 

teria que ser aprofundada através de estudos diacrônicos, que revelariam os 

reais aspectos dos “(...) fluxos e contrafluxos de caráter histórico presente nos 

processo”. Esses “fluxos e contrafluxos” ao longo da história têm demonstrado 

que na América Latina o combate ao atraso econômico é feito por soluções 

tecnocráticas atropeladas que, em geral, reproduzem adventos das nações 

desenvolvidas, que acabam sendo inoperantes na superação do 

subdesenvolvimento. Motoyama identifica uma cultura do imediatismo 

enraizada, em que “(...) privilegiam-se projetos e planos que prometem 

soluções aparentemente imediatas, copiados na sua maioria dos países 

desenvolvidos, deixando as análises em profundidade para o amanhã que 

nunca vem, porquanto elas requerem mais tempo e trabalho original” 

(MOTOYAMA, 1994: 14 e 15). 
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Nesse contexto, é fácil entender a prioridade à transferência de 

tecnologia, em detrimento à geração autóctone e, principalmente, à educação 

científica, em uma conjunção de fatores que passou pela “(...) falta de 

objetividade e a visão estática e linear da realidade” (MOTOYAMA, 1994: 15). 

No nosso entender, essa disfunção em relação à realidade está se 

reincidindo quando ampliamos a análise da relação software livre e governos 

latino-americanos para todo o ambiente de mercado que envolve empresas, 

mão de obra, etc. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

O vilão e o mocinho: uma comparação 

 

 

“Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina” 

Cora Coralina 

 

 

 

Durante muito tempo o grande “inimigo” da comunidade do software livre 

foi a empresa de Bill Gates, a Microsoft. O sistema operacional Windows seria 

o modelo antagônico do GNU/Linux, principalmente por ser protegido por 

patentes e a comercialização se concentrar na venda de licenças de uso, 

diferentemente do seu opositor, um software livre, baseado na criação coletiva, 

no fluxo livre do conhecimento e foco na prestação e venda de serviços. 

Um dos principais exemplos de projeto de software livre era a 

comunidade Debian, uma variação do sistema operacional GNU/Linux, que 

Silveira (2005) considerou “(...) um dos exemplos mais categóricos da 

transparência dos códigos que viabiliza o desenvolvimento colaborativo e a gift 

economy (...)” (SILVEIRA, 2005: 2).  

Entretanto, a história tecnológica dos softwares é um processo 

extremamente dinâmico. Nos últimos cinco anos podemos afirmar que muita 

coisa se transformou, em especial nos atores que figuravam de “vilão” e 

“mocinho” na comunidade do software livre. Segundo ninguém menos que 

Richard Stallman, o vilão agora é a empresa norte-americana comandada por 

Steve Jobs – a Apple: “(...) a empresa de Steve Jobs é o verdadeiro inimigo 
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público número 1” 49. O motivo de ela ocupar o lugar antes destinado a 

Microsoft se deve ao fato de que “a Apple não é tão grande quanto a Microsoft, 

mas é mais malévola porque impede, inclusive, que suas aplicações sejam 

instaladas em produtos equivalentes de outras marcas (...) Eles enganam as 

pessoas, para que eles possam se sentir mais descoladas, mais cool, mas 

tiram toda nossa liberdade” 50. 

Podemos dizer que essa mudança de alvo tem relação direta com o 

crescimento vertiginoso pelo qual passou a empresa de Jobs na última década, 

atingindo seu ápice em maio de 2010, quando foi amplamente noticiado que o 

valor de mercado da Apple tinha alcançado a vultosa soma de US$ 225,1 

bilhões, ultrapassando em quase US$ 3 bilhões a Microsoft, avaliada naquele 

momento em US$ 222,7 bilhões. Por mais representativo que possa ser esse 

dado, somente quando analisamos mais detalhadamente os balanços 

financeiros da empresa dos computadores Macintoshi é que podemos perceber 

um fator preponderante em sua característica: liderança em inovação de 

produtos e softwares, criando demanda por produtos até então inexistentes no 

mercado. Isso se comprova em números: desde 1996 a Apple vendeu mais de 

220 milhões de iPods, 9 bilhões de músicas digitais, 26 milhões de iPhones e 

mais de 60 milhões de computadores51. 

Da mesma forma, não é difícil de entender o novo eleito ao posto de 

“mocinho” da comunidade do software livre: o Google52. A empresa, que se 

                                                 
49 Disponível em: http://idgnow.uol.com.br/blog/glog/2010/06/24/%E2%80%9Ca-apple-e-o-
verdadeiro-inimigo-publico-numero-um%E2%80%9D-diz-fundador-do-movimento-open-source/. 
Acesso em: 24 jun. 2010. 
50 Idem. 
51 MORITZ, Michael. O fascinante império de Steve Jobs. São Paulo: Editora Universo dos 
Livros, 2010. p. 9. 
52 Mesmo desempenhando o papel de mocinho para a comunidade do software livre, não 
estamos dizendo que o Google é uma unanimidade aclamada por todos, pois, como já foi visto, 
trata-se de uma comunidade extremamente heterogênea. 

http://idgnow.uol.com.br/blog/glog/2010/06/24/%E2%80%9Ca-apple-e-o-verdadeiro-inimigo-publico-numero-um%E2%80%9D-diz-fundador-do-movimento-open-source/
http://idgnow.uol.com.br/blog/glog/2010/06/24/%E2%80%9Ca-apple-e-o-verdadeiro-inimigo-publico-numero-um%E2%80%9D-diz-fundador-do-movimento-open-source/
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notabilizou pelo seu site de buscas na internet, o mais popular do mundo, 

nunca vendeu uma licença de qualquer produto com o seu selo. O seu principal 

lema é o deslocamento da fonte de recursos do pagamento de licenças de uso 

para a venda de serviços e espaços publicitários. Seria uma bandeira muito 

parecida com as defendidas pelo software livre, mas com um grande 

diferencial: potencializada a cifras nunca antes imaginadas por qualquer projeto 

envolvendo um software livre. O Google tinha valor aproximado de mercado, 

em outubro de 2010, de US$ 188 bilhões e com perspectivas de no curto prazo 

ultrapassar a Microsoft e ser a segunda maior empresa de tecnologia do 

mundo, atrás somente da Apple53. Levando-se em conta apenas o terceiro 

trimestre de 2010, seu lucro foi da ordem de US$ 2,17 bilhões, um avanço de 

32% em relação ao ano anterior54. 

Corrobora para a imagem do Google frente à comunidade do software 

livre o seu ambiente de trabalho. Eleito em 2010, pela consultoria Great Place 

to Work, como a melhor empresa para se trabalhar no mundo, ele oferece 

característica que seduziriam qualquer hacker e amante da tecnologia: “Google 

oferece um ambiente que funciona com um clima semelhante ao de um 

campus universitário e que oferece benefícios como quadras de vôlei e até 

comida de graça. Nada disso é por puro romantismo, mas sim para gerar cada 

vez mais resultados e fazer a empresa crescer cada vez mais. Trabalhar no 

Google exige disposição para o debate e para ouvir críticas”55. 

                                                 
53 Disponível em: http://pontuaki.com.br/analistas-dizem-que-valor-de-mercado-do-google-
pode-passar-a-microsoft-em-breve/. Acesso em: 15 set. 2010. 
54 Disponível em: http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/valor/2010/10/14/lucro-do-google-
sobe-32-e-surpreende.jhtm. Acesso em: 14 set. 2010. 
55 Disponível em: http://enterdesign.wordpress.com/2010/08/23/google-%E2%80%93-eleita-a-
melhor-empresa-para-trabalhar-em-2010/. Acesso em: 23 ago. 2010. 

http://pontuaki.com.br/analistas-dizem-que-valor-de-mercado-do-google-pode-passar-a-microsoft-em-breve/
http://pontuaki.com.br/analistas-dizem-que-valor-de-mercado-do-google-pode-passar-a-microsoft-em-breve/
http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/valor/2010/10/14/lucro-do-google-sobe-32-e-surpreende.jhtm
http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/valor/2010/10/14/lucro-do-google-sobe-32-e-surpreende.jhtm
http://enterdesign.wordpress.com/2010/08/23/google-%E2%80%93-eleita-a-melhor-empresa-para-trabalhar-em-2010/
http://enterdesign.wordpress.com/2010/08/23/google-%E2%80%93-eleita-a-melhor-empresa-para-trabalhar-em-2010/
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Tendo situado as duas empresas no contexto do mercado tecnológico, é 

preciso ir além da dicotomia bandido e mocinho para compreender se elas são 

realmente tão diferentes na área de software. A resposta a essa pergunta 

passa por dois caminhos investigativos: o conhecimento mais profundo em 

relação a essas empresas, começando pelos criadores dos produtos e suas 

trajetórias como pontos fundamentais na construção de paradigmas 

tecnológicos atuais. E mais, analisando a constituição de seus produtos, no 

nosso caso o que interessa é o software, algumas respostas interessantes e 

até surpreendentes podem aparecer, pois estamos tratando de empresas que 

ditam os rumos para as outras seguirem. 

 

 

A Apple de Steve Jobs 

 

 

Steve Jobs e Stephen Wozniak eram jovens, inexperientes e 

sonhadores. Viviam em um ambiente efervescente, talvez o único lugar 

naquele momento em que fosse possível que pequenas empresas cravadas 

em um limitado espaço dos EUA conseguissem se tornar grandes corporações, 

principalmente da eletrônica e da informática. O Estado era a Califórnia, terra 

da contracultura, ainda impregnada pelos ideais dos movimentos libertários dos 

anos sessenta.  

Entre as cidades de San José e São Francisco, onde cerca de 30 anos 

atrás os pomares cheio de frutas imperavam, dezenas de companhias, adeptas 

de utopias tecnológicas, formaram o que hoje conhecemos como Vale do 

Silício. Para destacarmos as principais: Apple, Google, NVIDIA Corporation, 
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Electronic Arts, Symantec, Advanced Micro Devices (AMD), eBay, Yahoo!, 

Hewlett-Packard (HP), Intel, Microsoft (hoje está em Redmond, próximo a 

Seattle), etc.  

A mão de obra para abastecer essas empresas veio de inúmeras 

instituições universitárias da região, com destaque para: Carnegie Mellon 

University (West Coast Campus), San Jose State University, Santa Clara 

University e Stanford University. Sem contar as universidades de outras regiões 

que igualmente tiveram um impacto positivo, fornecendo mão de obra “criativa” 

para o desenvolvimento de atividades inovadoras, sendo alguma delas: 

California State University, East Bay; Universidade da Califórnia, Davis; 

Universidade da Califórnia, Berkeley; Universidade da Califórnia, Santa Cruz. 

Wozniak chegou a cursar a universidade da Califórnia e Jobs a Reed 

College, localizada no sudoeste de Portland, no Oregon. Ambos não 

concluíram seus estudos56, pois naquele momento eles tinham outras 

prioridades mais urgentes. Em janeiro e fevereiro de 1976, os dois resolveram 

fabricar e vender placas de circuito impresso para que terceiros viessem a 

construir seus próprios computadores. 

“Jobs descobriu que custariam 25 dólares para fazer cada 

placa de circuito impresso e que, se tudo corresse bem, eles 

poderiam vender 100 delas a 50 dólares cada. Eles 

concordaram que cada um contribuiria com cerca de 1,3 mil 

dólares, o que Jobs calculava que seria necessário de 

investimento” (MORITZ, 2010: 150). 

 

                                                 
56  Em 1981, depois de se afastar da Apple, Stephen Wozniak regressou à Universidade da 
Califórnia e terminou o seu curso de Engenharia Elétrica e Ciências Informáticas. 
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A quantia podia parecer irrisória para se começar um negócio, ainda 

mais na indústria da informática, mas tanto Jobs quanto Wozniak não 

possuíam tal valor. O primeiro conseguiu parte do dinheiro vendendo uma 

problemática Kombi branca e vermelha, já o segundo vendeu sua calculadora 

HP 65 por US$ 250, metade do que ele tinha acordado com o comprador num 

primeiro momento. 

Resolvida parcialmente a questão financeira da constituição da empresa, 

era preciso, antes de oferecer e comercializar as placas, criar um nome para o 

empreendimento e 

“Uma tarde, dirigindo pela Highway 85, entre Palo Alto e Los 

Altos, Jobs, relembrando imagens de sua dieta e vida rural no 

Oregon, sugeriu que chamassem a empresa de Apple 

Computer (...) Finalmente ansiosos por publicar o tal anúncio 

no San Jose Mercury, Jobs lançou o ultimato. ‘Eu disse: a não 

ser que encontremos algo melhor até as cinco da tarde de 

amanhã, vamos com Apple’” (MORITZ, 2010: 150). 

 

Na noite de primeiro de abril de 1976 foi criada a Apple Computer 

Company. Agora, era preciso ir em busca de clientes. Um dos primeiros alvos 

foi a conhecida loja de eletrônicos Byte Shop, que passava na época por uma 

ampliação de sua rede pelo estado da Califórnia. Jobs ofereceu a Paul Terrell, 

dono da loja, sua placa de circuito impresso. Para sua surpresa Terrel só se 

interessou caso, em lugar das placas, a Apple lhe vendesse computadores 

montados e prontos para usar. Propôs que Jobs fizesse 50 computadores, aos 

quais ele pagaria entre 489 e 589 dólares em dinheiro vivo, no ato da entrega. 

Aceitar a encomenda de Terrel seria mudar radicalmente o foco e o 

objetivo do negócio pensado por Steve Jobs e Stephen Wozniak. Além disso, 
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significaria arcar com gastos da ordem de 25 mil dólares para cobrir os custos 

de produção de máquinas que nem sequer existia um projeto definido.  

Muito em função da capacidade e conhecimento em informática de 

Wozniak, o desafio foi aceito. Foi ele que projetou e montou o primeiro 

protótipo do computador, chamado de Apple I. O problema seguinte passou a 

ser onde montar os demais computadores? 

“(...) os fundadores da Apple se voltaram ao local mais prático 

que era a casa da família Jobs em Los Altos (...) As peças 

eram montadas em computadores Apple naquele quarto (que 

havia pertencido à sua irmã mais jovem) e no próprio quarto de 

Jobs (...)” (MORITZ, 2010: 150). 

 

Não demorou muito tempo e os quartos ficaram pequenos para tantas 

peças de computador e logo eles se deslocaram para a garagem da mesma 

casa, um cômodo mais amplo e prático. A Apple conseguiu atender a sua 

primeira encomenda e rapidamente ela foi ganhando notoriedade. Primeiro nos 

clubes restritos de hackers, depois no segmento corporativo até atingir o 

grande público. De uma pequena operação de garagem, nos idos de 1976, 

para o patamar de uma corporação, não demorou mais que dois anos. 

“No começo de 1977, quando Jobs, Wozniak e Markkula 

tentaram avaliar o inventário de peças na sua garagem e o 

design do Apple II, eles chegaram a uma soma de 5309 

dólares. Um ano depois, quando três firmas de capital de risco 

adquiriram ações da Apple, ela já era avaliada em três milhões. 

Na véspera de ano-novo de 1980, pouco menos de três 

semanas depois da abertura das ações, a bolsa de valores 

atribuía à Apple o valor de 1,788 bilhões de dólares (...)” 

(MORITZ, 2010: 294). 
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As explicações sobre o sucesso da Apple são diversas, mas começam 

por um único motivo: seu computador Apple II. Esse computador reuniu 

características evolucionárias inéditas na emergente indústria de 

microcomputadores. Utilizando de um processador MOS Technology 6502 da 

Motorola de 32 bits com um clock de 1 MHz, 4 KB de memória RAM e um 

interface para cassetes áudio e uma ROM que incluía um interpretador de 

BASIC, Wozniak se debruçou em algo que poderia trazer um grande diferencial 

em relação aos concorrentes. Esse diferencial foi que o Apple II trazia pela 

primeira vez a cor para os monitores através de um controlador de vídeo que 

apresentava 24 linhas com 40 colunas de caracteres (apenas letras 

maiúsculas), com saída NTSC para um monitor ou, através de um modulador 

RF, para uma televisão. Além disso, Wozniak projetou um engenhoso disk-

drive, que permitia o amarzenamento de dados de uma forma mais prática e 

estável; isso deixou os concorrentes há anos luz de distância. 

De posse de um produto de ponta, a Apple inovou também em outras 

frentes. Ela foi a primeira empresa de computadores pessoais a começar um 

programa de marketing casado, no qual a premissa consistia em divisão dos 

custos promocionais entre a fábrica e as revendas espalhadas pelo país. 

Também foi uma das primeiras empresas do seu segmento a reconhecer a 

importância dos grupos de usuários. Estes foram encarados como peças 

primordiais para testar novos produtos e recrutar voluntários. Essa política foi 

além e em pouco tempo esses usuários espalhados geograficamente por 

diversas regiões começaram a desenvolver novas funcionalidades para o Apple 

II que sozinha ela nunca teria tido condições de realizar. 
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Outra grande iniciativa da Apple foi reconhecer que não bastava apenas 

um excelente hardware para se sobressair em relação aos concorrentes, era 

preciso desenvolver concomitantemente softwares e de preferência que estes 

fossem exclusivos. O mais rentável e inovador na época foi o Visicalc, um 

programa de planilha eletrônica projetado por Daniel Fylstra, dono da Personal 

Software. Estima-se que no ano de 1980, em que a Apple vendeu cerca de 130 

mil computadores, 25 mil deles foram adquiridos para rodar exclusivamente o 

Visicalc. Com o renome mundial alcançado pela Apple, uma das 

conseqüências indesejadas foi o aparecimento de clones dos seus produtos 

pelo mundo.  

 

 

Mac 512 X Macintosh: o desafio dos clones 

 

 

No Brasil aconteceu um caso emblemático envolvendo a Apple e uma 

empresa brasileira fabricante de clones de seus produtos. A Unitron, fundada 

em 1974, na cidade de São Paulo, pelos recém formados em engenharia 

eletrônica Geraldo Augusto de Azevedo Antunes e Ricardo Diez, foi uma das 

empresas brasileiras, juntamente com a Spectrum e Polymax, a fabricar clones 

de computadores da Apple. A empresa norte-americana, nos idos de 1982, 

mantinha uma posição hegemônica no mercado de micros, principalmente se 

levarmos em conta que o padrão PC da IBM ainda não havia se difundido, algo 

que aconteceria por volta de 1985, quando uma divisão acontece no mercado 

de informática. De um lado os computadores compatíveis aos equipamentos da 
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Apple e do outro os compatíveis com o PC da IBM. Os PCs foram vencendo a 

disputa, principalmente na área de uso profissional, por razões tecnológicas, 

pois os micros de 16 bits compatíveis com o produto da IBM eram muito 

superiores aos de 8 bits da Apple. Para esta, foi restando o mercado de micros 

para uso pessoal e doméstico, considerado periférico. 

A resposta de Steve Jobs não demorou a aparecer e sua empresa 

começa a produzir supermicros de 32 bits, chamados de Macintosh. Uma 

peculiaridade importante chamou a atenção na época do lançamento do novo 

produto: era um computador incopiável.  

A Unitron se deparou com um dilema, tentar criar um clone do até então 

inclonável Macintosh ou mudar seu foco de desenvolvimento para a linha IBM? 

Seguir pela primeira opção significaria desafiar as proteções que cercavam o 

chip set do computador da Apple, tido até então como inviolável. Na segunda, 

seria optar por um mercado já saturado, com empresas como CCE, Milmar, 

Dismac e Microdigital já estruturadas e extremamente competitivas. A empresa 

brasileira se decidiu por clonar o Macintosh, acabando por ser a primeira no 

mundo a conseguir tamanho feito. 

“O projeto do clone do Macintosh iniciado em maio de 1985 e 

denominado de Projeto M, foi desenvolvido por uma equipe de 

8 engenheiros da empresa coordenados por Vilmar Gaertner e 

contou com o apoio do Laboratório de Eletrônica e Dispositivos 

da Unicamp, Laboratório de Microeletrônica da USP e 

principalmente do CTI” (LEE, 1993: 171). 

 

No dia 18 de novembro de 1985, a Unitron iniciou, junto a SEI 

(Secretaria Especial de Informática) o tramite burocrático para a aprovação do 
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projeto intitulado Mac 512. Os problemas não tardaram a aparecer. O primeiro 

foi a inexistência de empresas nacionais de periféricos que pudessem fabricar 

os recém lançados drives de 3,5˝ e monitores de 9˝. A Unitron ainda tentou 

importar os produtos, mas a SEI não permitiu a comercialização. Dessa forma, 

eles mesmos resolveram produzir os seus próprios drives. Mas antes de 

concretizar o seu projeto de drives, a Unitron conseguiu que a SEI liberasse a 

importação de 100 drives da empresa japonesa Sony visando o início da 

divulgação do equipamento. O Mac 512 foi apresentado, em agosto de 1986, 

na VI Feira Internacional de Informática no Rio de Janeiro. De alguma forma, 

um destes Mac 512 acabou chegando à Cupertino, no estado da Califórnia, 

sede da Apple. A partir de então, a Unitron se depararia com um grande 

problema. 

A Apple já tinha conhecimento da existência de um possível clone do 

Macintosh no Brasil, tanto que em abril de 1986 a empresa norte-americana 

enviou representantes para confirmar os boatos. 

“Em 30-09-1986 a Apple enviou uma carta à SEI, acusando 

Mac 512 de pirataria e solicitando “cooperação" no 

esclarecimento das origens das tecnologias usadas no clone 

produzido pelas Unitron” (LEE, 1993: 177). 

 

A Unitron parece que não se intimidou com as ameaças de processo da 

Apple e em julho de 1986 lançou o Mac 512, mesmo sem contar com a 

autorização da SEI. A empresa norte-americana não ficou indiferente a 

eminente comercialização de um clone de seu produto e 

“No dia 04-06-87, a Apple enviou um telex-ultimato para 

Unitron exigindo a interrupção imediata do desenvolvimento do 
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Mac 512, compromisso de futuramente não desenvolver clones 

dos produtos da Apple, destruição de todos os produtos já 

produzidos, etc., sob pena de um processo judicial” (LEE, 

1993: 177 e 178). 

 

A disputa Apple e Unitron chegou ao âmbito das relações comerciais e 

diplomáticas entre os governos do Brasil e Estados Unidos. Desde a 

promulgação da lei 7232/84 de reserva de mercado de informática, o governo 

de Ronald Reagan mostrava insatisfação com o direcionamento político 

brasileiro em relação à tecnologia, sobretudo a lei de reserva de mercado, 

ameaçando seguidas vezes retaliação comercial. 

Para entender o posicionamento adotado pelo Brasil em relação à 

tecnologia nos anos 80, é preciso retroceder ao final da década de 1960, um 

período de pujança para as economias dos países no mundo todo. O Brasil 

acompanhou a maré favorável, até que a crise do petróleo, em 1974, 

interrompeu um ciclo extremamente favorável ao nosso mercado interno. Como 

conseqüência, o país adotou uma política econômica centralizada, tentando 

diminuir a dependência tecnológica externa. Com o início dos anos 1970 e a 

massiva expansão do mercado de computadores,  

“(...) o país acaba por assimilar o discurso internacional e cria 

uma comissão preocupada com a administração dos já vários 

computadores que funcionavam na administração pública 

federal, tentando, assim, uma racionalização de seu uso. Além 

disso, a Comissão de Atividades de processamento Eletrônico 

(Capre), criada em 1972, iria se preocupar com o 

desenvolvimento cientifico, econômico e tecnológico do setor” 

(MOTOYAMA; VIEIRA; MARQUES, 1994: 431). 
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No ano de 1976 acontece uma ascensão da corrente nacionalista no 

âmbito político nacional, defendendo entre outras coisas a dissociação ao 

capital estrangeiro, privilegiando o aparato estatal como base ao 

desenvolvimento da tecnologia nacional. A comunidade científica de 

informática, antes irrisória pelo contexto anterior do país, inicia um processo de 

mobilização da defesa da tecnologia nacional. Seminários e fóruns de 

discussão, envolvendo técnicos do setor privado e toda a comunidade 

universitária direcionada à informática, vão ficando cada vez mais freqüentes. 

“A comunidade tecno-científica desfere seu golpe fatal: em 

março de 1976 ocorre no Rio de Janeiro o Seminário de 

Transferência de Tecnologia em Computação. Desse encontro 

saem algumas resoluções demonstrando o nítido interesse da 

comunidade por medidas nacionalistas do governo. Eram 

contra a associação ao capital estrangeiro e pediam que o 

governo assumisse o controle das questões de informáticas até 

que as empresas nacionais privadas pudessem atingir uma 

fase relativamente desenvolvida" (MOTOYAMA; VIEIRA; 

MARQUES, 1994: 433). 

 

Em outubro de 1984 é aprovado pelo Congresso Nacional a Lei de 

Informática. Os números que se seguiram nos anos seguintes expressam um 

panorama pelo qual passou a indústria de informática no país de 1980 a 1987: 

o número de empresas de informática passou de 37 para 300; os empregos na 

área aumentaram a uma taxa média de 22% ao ano, totalizando 70 mil no fim 

do período citado; o mercado de microcomputadores atingiu a sexta posição no 

mundo, com um crescimento médio anual de 27% no período (MOTOYAMA; 

VIEIRA; MARQUES, 1994). 
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As multinacionais estrangeiras não ficaram totalmente de fora do 

processo e muito se tem discutido sobre o sucesso ou não da lei de reserva de 

mercado na área de informática no Brasil. O que nos interessa é observar 

como tal situação incomodou o governo dos EUA e ainda, como a Apple soube 

se aproveitar do momento para pressionar conjuntamente o governo brasileiro. 

“Mas um processo judicial além de demorado, seria um 

processo difícil, dada a complexidade da distinção entre 

pirataria e engenharia reversa e a inevitável repercussão 

política de que o caso revestiria, em plena constituinte. A Apple 

alegava que sob a lei da reserva ela não tinha base legal para 

ir à justiça” (LEE, 1993: 183). 

 

O curioso da situação se devia ao fato de a Apple tentar acabar com um 

produto que na realidade ainda não estava lançado no mercado, além disso, a 

alegação de que se tratava de um projeto copiado não procedia juridicamente, 

pois o Macintosh não era patenteado no Brasil. 

Para Lee (1993) questionar essa propriedade através de disputas 

judiciais ocasiona três pontos básicos de discussão. Primeiro, é quase 

impossível definir a natureza da tecnologia e da indústria microeletrônica, pois 

“(...) toda tecnologia enquanto conjunto de conhecimento aplicado à produção é 

uma somatória de conhecimentos acumulados pela humanidade ao longo do 

tempo da sua história, de tal modo que, uma tecnologia, quanto mais de ponta 

for, incorpora majoritariamente conhecimentos já disponíveis (...)” 57. Segundo, 

a jurisprudência tradicional referente à propriedade intelectual e industrial 

aplicada à tecnologia microeletrônica é fragmentada e inadequada. “O direito 

                                                 
57 LEE, Chang Duk. Tecnologia e a Política Nacional de Informática. 1993. Tese (Doutorado 
História Econômica) - Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, p. 87. 
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autoral aplicado às obras, protege a posse da forma de expressão de uma 

idéia, e não a posse da idéia em si” 58. Por último, a proteção poderia levar a 

uma concentração de conhecimento, consolidando monopólios, que trariam o 

enrijecimento do mercado em face ao dinamismo da competição livre. 

Talvez por esse motivo, a Apple nunca tenha chegado a processar 

judicialmente a Unitron. Ela preferiu a aliança com o governo americano, que 

anunciou prováveis sanções contra o Brasil (falava-se de algo em torno de US$ 

195 milhões) no caso de o governo brasileiro autorizar a comercialização do 

Mac 512. 

Parece que a pressão deu resultado, pois o que se viu em seguida foi 

um embate entre a SEI e a Unitron, em que o processo técnico passou por 

discutíveis impasses políticos que fogem ao escopo de nosso propósito. Em 

suma: 

“Ao emitir sua decisão, 2 anos e meio após pedido de 

autorização, com suspeita de que o caso Unitron serviu de 

“carta de manga” nas barganhas com os Estados Unidos para 

arquivamento da ameaça de retaliação comercial contra 

exportações brasileiras, a SEI emitiu diversos sinais 

contraditórios, ora dando como iminente a aprovação do 

projeto, ora apontando deficiências do projeto que impediram a 

aprovação” (LEE, 1993: 189 e 190). 

 

 O poderio econômico da Apple destruiu a Unitron. A empresa brasileira 

não conseguiu lançar oficialmente o Mac 512 e depois de anos resistindo a 

sérias dificuldades financeiras acabou indo a falência.  

                                                 
58 Idem, p. 88. 
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Durante a década de 1980 a empresa de Jobs liderava a indústria por ter 

desenvolvido uma série de inovações como: a inserção da cor no Apple II, a 

interface gráfica inspirada em um projeto da Xérox, a editoração eletrônica e a 

impressão a laser, com a rede integrada. 

Entretanto, todas essas vantagens tecnológicas não foram suficientes 

para manter a Apple no topo. Nos idos dos anos 1985, a empresa saiu dos 

trilhos e começou uma caminhada de declínio que culminou com o afastamento 

de Jobs da empresa que ele mesmo fundara. A problemática teve nome e 

sobrenome: Apple III. Lançado as pressas sem realmente estar pronto e 

suficientemente testado, o computador se mostrou problemático, com muitos 

erros e bugs, que faziam do sistema uma máquina extremamente conflitante. 

Outro fator que contribui para os problemas do novo produto foi a pequena 

quantidade de software disponível. Na sua imponência, a Apple não soube 

atrair interessados para criar aplicativos para o seu novo sistema, achou que o 

seu nome já seria suficiente para garantir o trabalho das empresas de software. 

Na seqüência outros projetos fracassaram, como o Lisa, um computador 

lançado com a chancela de revolucionário por apresentar o mouse e a interface 

gráfica. 

 Um fator fundamental que corroborou para a crise da Apple foi a 

concorrência do PC, da IBM, lançado em 1981, equipado com 

microprocessador 8088 de 16 bits da Intel. Sucederam ao primeiro modelo o 

PC Compacto, PCC, PC-XT, PC-XT 286, PC-AT, PS/2, 386 e 486 (os últimos 

três eram micros de 32 bits). Mesmo não tendo a reputação de melhor 

tecnologia, o PC acabou por dominar o mercado. Entre os fatores que 

contribuíram podemos listar a eficaz e agressiva campanha de marketing, a 
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compatibilidade entre todas as versões dos computadores e, principalmente, a 

arquitetura aberta, acessível a qualquer um que tivesse interesse em conhecer 

mais profundamente a máquina. 

 Mesmo que a arquitetura aberta permitisse o surgimento de clones, algo 

que realmente veio a acontecer, a ironia foi o fato de que a disseminação 

desses clones foi justamente o que possibilitou que o PC atingisse o status de 

padrão dominante. Com o domínio do mercado, houve um estímulo para as 

empresas produzirem cada vez mais softwares para o padrão PC, algo que fez 

dele um produto superior aos da Apple, que venciam em hardware, mas 

perdiam em software. 

 Depois de 12 anos afastado da Apple, Jobs foi convidado a voltar para 

“casa”. Encontrou uma empresa com a fatia de mercado minguando e seus 

produtos já não exercendo tanto fascínio aos consumidores ávidos por 

novidades. Os novos caminhos que foram trilhados se direcionavam por um 

rumo bastante conhecido: a liderança tecnológica com o lançamento de novos 

produtos. 

“Jobs também obrigou a empresa a agir de maneira diferente. 

Cortou custos; promoveu demissões em massa; cancelou 

linhas de produtos inteiras que ele considerava sem valor, sem 

diferenciação ou sem atrativo, como as impressoras e o 

Newton; cancelou o licenciamento do sistema operacional do 

Mac para outros fabricantes; limitou a distribuição dos produtos 

a apenas os varejistas mais leais (...)” (MORITZ, 2010: 361). 

 

Os resultados não demoraram a aparecer e novos produtos rapidamente 

chegaram ao mercado como: a nova linha de computadores, chamados de 
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iMac; lojas próprias Apple; novos softwares como o iMovie e iTunes; os iPods, 

iPhones e, mais recentemente os iPads. 

A palavra Computer foi tirada do nome da empresa, que passou a ser 

chamada de Apple, Inc. As vendas anuais da Apple subiram de 6 bilhões de 

dólares para impressionantes 32,5 bilhões nos anos 2000. Mas, o que 

diferenciou os novos produtos e recuperou sua áurea de tecnologia perdida já 

há muitos anos, tornando-os um sucesso de vendas? 

Primeiro podemos dizer que foi a questão do ineditismo e o poder de 

criar novos produtos que se tornaram tendência para o mercado. Uma vez 

lançados, os concorrentes têm que correr atrás, tentando alcançar os produtos 

lançados pela Apple. O segundo critério foram as características dos novos 

produtos da Apple: todos tem uma arquitetura fechada, não compatível com o 

sistema de outros concorrentes, ou seja, é algo exclusivo, para o grupo seleto 

de consumidores da marca. 

 

 

O Google de todos nós 

 

 

O verbo “googlar”, uma tradução do inglês “to google”, significa “buscar” 

ou, mais especificamente, é um neologismo para executar uma pesquisa 

através do site de busca Google. O fato do nome de uma empresa da internet 

ter se tornado um verbo conjugado em diferentes línguas, nos mais diversos 

países, suscita a curiosidade de entender esse fenômeno que, pode-se dizer, 

já é cultural. 
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O Google foi criado por dois estudantes de doutorado em ciência da 

computação da Universidade de Stanford, o norte-americano Larry Page e o 

russo Sergey Brin. Page e Brin têm características muito similares: ambos 

conviveram desde cedo com computadores, seja ainda na escola primária ou 

no ambiente familiar; moravam próximos a grandes universidades, Michigan e 

Maryland respectivamente, onde seus pais, Carl Victor Page e Michael Brin, 

lecionavam e futuramente foi onde também fizeram seus cursos de graduação 

em engenharia da computação. Suas mães trabalhavam em empresas 

relacionadas à tecnologia da informática: Gloria Page era consultora de banco 

de dados com mestrado em ciência da computação e Eugenia Brin era cientista 

do Centro Goddard de Vôo da NASA. 

Aos 19 anos, Sergey Brin finalizou sua graduação em matemática e 

ciência da comunicação com mérito e realizou os exames de ingresso para o 

doutorado em Stanford. Das dez provas exigidas para a aprovação, o jovem 

russo, nascido em Moscou em 21 de agosto de 1973, gabaritou todas. 

Graduado 2 anos depois de Brin, Larry Page, com o diploma em engenharia da 

computação nas mãos, seguiu o caminho do futuro amigo e também ingressou 

na universidade que reunia características únicas para o desenvolvimento de 

projetos de criação e inovação tecnológica nos EUA.  

“Diferentemente do MIT e alguns dos outros principais institutos 

de pesquisa, Stanford fez com que os alunos do programa de 

doutorado pudessem trabalhar em negócios com potencial 

comercial utilizando recursos da universidade. Seu escritório de 

Licenciamento de Tecnologia (OTL) possuía uma visão 

bastante ampla do seu papel. Ao invés de tomar para si todas 

as descobertas tecnológicas feitas por seus estudantes e 

professores, o escritório ajudava e financiava o processo de 

patenteamento” (VISE; MALSEED, 2005: 41). 
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Desde a criação do OTL em 1970: 546 invenções renderam royalties a 

Stanford. Entre os anos de 2007 e 2008 foram angariados US$ 62,5 milhões 

em receita bruta de royalties de 344 tecnologias. Somente no último ano citado 

o OTL concluiu 107 novas licenças e avaliou 430 novas descrições de 

invenção59. 

Brin teve como orientador Rajeev Motwani, jovem professor de apenas 

30 anos. Eles criaram um grupo de pesquisa chamado de MIDAS (Mineração 

de Dados em Stanford) visando utilizar a técnica de mineração empregada 

para determinar combinações de itens que os consumidores compram nas 

lojas para o mundo virtual da WEB.  

Page tinha uma ambição colossal: baixar o conteúdo inteiro da Internet 

no HD de seu computador. Para isso imaginou que levaria uma semana; um 

ano depois observou que a tarefa era muito mais complexa do que se poderia 

imaginar. Ao mesmo tempo, ele desenvolveu um projeto sobre bibliotecas 

digitais que tinha no site de busca AltaVista a ferramenta de apoio para 

desbravar o vasto conteúdo da internet. Utilizando o AltaVista, dona de 54% do 

mercado, o doutorando observou que o site continha informações superficiais 

sobre algo intitulado de “link”60. Observando mais atentamente, ele notou que 

aqueles links ajudavam no dinamismo da internet, então eles deveriam ser 

analisados mais criteriosamente.  

No ano de 1996, Larry Page convidou Sergey Brin para fazer o 

download e análise de links da web. Page acreditava que ao somar os números 

                                                 
59 Disponível em: http://otl.stanford.edu/. Acesso em: 18 out. 2010. 
60 Link: uma hiperligação, um liame, ou simplesmente uma ligação. É uma referência em um 
documento em hipertexto a outras partes deste ou a outro documento. Disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hiperligação. Acesso em 03 jul. 2010. 

http://otl.stanford.edu/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hiperliga��o
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de links que direcionavam a um determinado website eles conseguiriam 

classificar a popularidade daquele site. 

“Avançando um pouco mais nesta idéia, ele esbarrou em uma 

descoberta conceitual: nem todos os links eram criados de 

forma igual. Alguns eram mais importantes que outros (...) Mas 

como ele iria decidir quais sites eram importantes? Simples: os 

sites com mais links apontando para si eram mais importantes 

do que os sites com menos links (...) Em uma brincadeira com 

seu sobrenome e os documentos da web que explorava, Page 

batizou seu sistema de classificação de links como 

“PageRank”" (VISE; MALSEED, 2005: 41). 

 

Com o PageRank, Page e Brin solucionaram um dos principais desafios 

da web: a organização das buscas de informações contidas no mundo virtual. 

Isso tudo através de um “simples” sistema de classificação por ranking de 

importância. 

O passo seguinte foi desenvolver uma ferramenta de busca que 

utilizasse o conceito do PageRank. Enquanto os sites especializados em busca 

da época faziam uso de um conceito de combinações de palavras das 

inúmeras webpages, o projeto da dupla de Stanford seria baseado na 

ordenação lógica dos resultados. 

Testado internamente na própria universidade, os resultados logo se 

mostraram animadores. A ferramenta era um sucesso, muito superior ao que 

se tinha no mercado. Com um revolucionário sistema em mãos, eles 

acreditaram que não seria difícil vender a licença da tecnologia de buscas para 

uma grande empresa do setor e para isso eles fixaram um valor pretendido: 

US$ 1 milhão. Empresas como Yahoo!, Excite e AltaVista, líderes no segmento 
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de buscas, foram procuradas pela Universidade de Stanford para adquirir o 

sistema de seus dois doutorandos. Ninguém se interessou. Todos alegaram 

que o sistema de busca era algo secundário no contexto da internet, seria 

apenas mais um serviço dentre tantos outros oferecidos pelos grandes portais 

de conteúdo. 

Certos de contarem com algo realmente revolucionário, Sergey Brin e 

Larry Page largaram o curso de doutorado no outono de 2008 e no dia 7 de 

setembro iniciaram formalmente as atividades de sua empresa, chamada de 

Google Inc. A inspiração do nome veio de “googol” – o número 10^100, ou 

seja, o dígito 1 seguido de cem zeros. 

Mesmo antes de seu nascimento pelas via burocráticas, o Google já 

estava disponibilizado internamente em Stanford através do endereço 

google.stanford.edu. Rapidamente o site cativou uma vasta gama de usuários 

que, satisfeitos com a performance da ferramenta, indicavam para amigos, 

criando uma rede de propaganda positiva sem qualquer custo financeiro para a 

empresa. 

Com a boa aceitação e o sucesso crescente, a nova dupla de 

empresários estabeleceu como meta ampliar o campo de atuação do Google 

para fora do campus de Stanford. Antes, eles precisavam de uma boa infra-

estrutura para suportar o aumento da demanda de usuários; no primeiro 

momento o foco era comprar placas mães e outros componentes para montar 

computadores por eles próprios formatados, segundo as suas necessidades 

específicas. Além disso, era primordial desenvolver uma base de dados 

facilmente explorável. Em pouco tempo eles conseguiram levantar 1 milhão de 

dólares, quantia suficiente para colocar a máquina para funcionar. 
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Como a Apple e tantas outras start-ups do Vale do Silício, o início do 

trabalho foi em uma garagem. Após cinco meses, no inicio de 1999, a 

crescimento da empresa exigiu novas instalações e eles foram obrigados a se 

mudar para escritórios na University Avenue, localizado no centro de Palo Alto. 

 Não demorou muito para o Google atingir o expressivo número de 500 

mil buscas por dia. Já no final de 1999 o número de pesquisas diárias já atingia 

impressionantes 7 milhões de acessos. No ano seguinte eram 15 milhões, 

número extraordinário se pensarmos que à apenas 1 ano e meio o site 

contabilizava 10 mil pesquisas todos os dias. 

Todo esse sucesso não se traduziu em lucro imediato. Os criadores do 

Google priorizaram a constante inovação de sua ferramenta de busca e a 

satisfação dos usuários em relação ao dinheiro. Essa prioridade pode ser 

verificada no lema corporativo da empresa: “Não seja Mau”. Não ser mau para 

o Google significava, acima de tudo, ajudar as pessoas a encontrar as 

informações mais relevantes da maneira mais fácil, sem custos, bastando para 

isso apenas um click do mouse de seus computadores conectados a internet 

no site google.com. 

Brin e Page eram “(...) progressistas sociais, o que no Vale do Silício 

significava que os dois eram a favor de sistemas de software abertos e 

gratuitos (...)” (VISE; MALSEED, 2005: 68). O principal exemplo desse 

pensamento dos fundadores do Google é facilmente constatado na página 

inicial do seu site de busca. Lá não existe anúncio, o que significa a renúncia 

de milhões de dólares em propaganda em um espaço acessado diariamente 

por um público espalhado pelo mundo inteiro. Mas, qual seria o motivo de tal 

atitude? Desde o começo se privilegiou a funcionalidade e a simplicidade para 
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os usuários, mesmo que isso significasse perda de dinheiro. Estes usuários, 

sedentos por informação, não percebiam no site a intenção de comercialização, 

apenas enxergavam uma ferramenta de busca simples, acessível, gratuita e ao 

mesmo tempo completa para suas necessidades de pesquisa. 

Então, qual foi a maneira encontrada para criar divisas e gerar fluxo de 

caixa para financiar todo o negócio? O Google percebeu que na internet a 

propaganda funciona de maneira mais eficiente no momento que o usuário 

mais precisa, ou seja, na hora em que ele busca informações. O site continuou 

não cobrando pelos resultados de busca, muito mesmo alterou sua página 

inicial com qualquer outra coisa que não fosse o espaço para digitar os termos 

pretendido para a pesquisa, mas, por outro lado, criaram anúncios em 

destaque acima desses resultados de busca gratuitos, em outras palavras, eles 

realizaram um sistema extremamente direcionado para os interesses dos 

usuários e futuros clientes das propagandas ali inseridas. Em função desse 

sistema de propaganda, em que as pessoas pagam para anunciar, no ano de 

2001 a empresa lucrou pela primeira vez em sua história: 7 milhões de dólares.  

O Google soube criar, além de produtos inovadores, uma nova cultura 

de trabalho que proporcionava a satisfação dos empregados e despertava um 

estimulo pelo desenvolvimento de novas funcionalidades e novos produtos. No 

Googleplex, o campus hi-tech da empresa, a prioridade sempre foi trabalhar 

em pequenas equipes de três pessoas, que destinam 20% do seu tempo para 

pensar e desenvolver novas idéias. Isso significa que a estrutura fordista 

vigente nas outras empresas do mercado não encontra paralelo no Google. 

A ascensão e o rápido sucesso não demoraram a incomodar os 

concorrentes e em especial um: a Microsoft. O Google acabou ganhando da 
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Microsoft a exclusividade de ser o site de busca padrão da AOL, o maior 

provedor e portal de conteúdo dos EUA na época. Para Gates foi uma batalha 

ingrata já que não existia a possibilidade de uma guerra comercial envolvendo 

preços, pois o Google era gratuito. Entretanto, a maior batalha entre as duas 

empresas não ocorreria nas áreas especificas de seus maiores campos de 

atuação, como sistemas operacionais, ferramentas de busca, etc., mas sim no 

recrutamento e manutenção dos funcionários mais qualificados e talentosos da 

área tecnológica de todo o mundo. A empresa de Bill Gates acabou perdendo 

muitos funcionários para o Google, que com sua norma dos 20% do tempo 

para ações particulares e a sensação de ser a empresa mais inovadora do 

mercado, soube cativar e despertar a vontade de importantes tecnólogos para 

atuar em seu time.  

A equipe de Brin e Page foi “completada” em janeiro de 2001 quando 

Eric Schmidt chegou a um acordo para ingressar no Google e passou a ser o 

presidente do conselho administrativo. Ele chegou com o objetivo de criar uma 

infra-estrutura de negócios e preparar a empresa para a oferta pública de 

ações na bolsa de valores, algo que só veio a acontecer em 19 de agosto de 

2004. Na época foi a maior IPO (Initial Public Offering) tecnológica ocorrida na 

bolsa de valores, atingindo um valor de 2 bilhões de dólares. A oferta pública 

do Google foi realizada de uma forma única, conforme os preceitos de seus 

fundadores. 

“O Google descreveu um método completamente diferente 

para distribuir suas ações ao público, que foi visto como 

igualitário, no sentido de que qualquer um poderia participar 

(...) Assim como o Google vendia anúncios baseados em um 

leilão automatizado e contínuo, a empresa estabeleceria o 

preço e venderia suas ações baseadas nos lances que 
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recebesse online de investidores potenciais” (VISE; MALSEED, 

2005: 198). 

 

Capitalizada e com recursos suficientes para alçar vôos cada vez 

maiores, o Google de 2004 era uma empresa com vendas anuais de U$ 1,4 

bilhão, lucros de US$ 143 milhões e valor de mercado de US$ 23,1 bilhões. 

Tudo isso não foi suficiente para as ambições de Larry Page e Sergey Brin, 

eles utilizaram seu sistema de busca em internet, que sofria novas inovações 

constantemente, para chegar a outras partes do software, principalmente 

aquele baseado na WEB. Nos anos que se seguiram, a empresa foi à compra 

com um apetite voraz, diversificando seu campo de atuação e suscitando 

questionamentos: até onde eles querem chegar?! 

Caso o seu apetite seja uma forma eficaz de mensurar suas ambições, 

diríamos que o Google quer ir longe, muito longe. Somente no ano de 2010 

foram adquiridas 23 empresas, enquanto a Apple somou 5 e a Microsoft 

nenhuma61. Ampliando a estatística, levando em consideração o ponto inicial o 

ano de 2001, quando houve a primeira aquisição, o número de empresas 

compradas chegam ao impressionante número de 7962. Muito provavelmente 

esse número já esteja desatualizado, pois as compras do Google são 

contínuas e parecem se acelerar de ano para ano. 

                                                 
61 Disponível em: http://macmagazine.com.br/2010/09/28/aquisicoes-em-2010-google-23-apple-
5-microsoft-0/. Acesso em: 28 set. 2010. 
62 Informações dos sites: ByJess.net e Scores.org . 

http://macmagazine.com.br/2010/09/28/aquisicoes-em-2010-google-23-apple-5-microsoft-0/
http://macmagazine.com.br/2010/09/28/aquisicoes-em-2010-google-23-apple-5-microsoft-0/
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Essa voracidade de possuir novas empresas se traduziu em uma 

variedade de serviços e ferramentas, privilegiando a interligação entre os 

produtos63. E o principal: quase tudo sem qualquer custo para o usuário final. 

                                                 
63 Entre os produtos do Google podemos listar: “Google Trends - Mostra as palavras mais 
buscadas por período. 
Google AdSense - Anúncios para o seu site. 
Google AdWords - Anunciar a sua empresa no Google. 
Google Alerts - Notificações por e-mail das últimas novidades do Google. 
Google Analytics - Ferramenta para websites. 
Google Base - Publicação de itens para melhorar a sua busca por outras pessoas. 
Google Blog Search - Procura de blogues. 
Google Bookmarks - Biblioteca dos seus sites favoritos, que ser acessado de qualquer local 
pela internet. 
Google Book Search - Pesquisa de livros. 
Blogger - Permite criar blogues. 
Google Calendar - Calendário. 
Google Catalogs - Pesquisa de catálogos na web. 
Google Checkout - Sistema de pagamentos online. 
Google Code  - Pesquisa de aplicações de código aberto. 
Google Desktop - Ferramenta de pesquisa dentro do próprio computador. 
Google Directory - Pesquisa na web, organizada por tópicos. 
Google Insight - Estatística de pesquisas pelo Google. 
Google Docs - Documentos (texto, folhas de cálculo, apresentações, formulários e PDFs). 
Google Earth  - Navegador via satélite pelo mundo. 
Google Satellite Maps Downloader - Com o programa é possível selecionar o setor que você 
desejar do mapa, escolher o nível de zoom, o local para a gravação dos arquivos, além de 
poder combinar diversas imagens baixadas anteriormente em uma só!. 
Google Finance - Notícias da bolsa e de economia. 
Gmail - Correio eletrônico do Google. 
Google Groups - Grupos de discussão / fóruns. 
Google Image Search - Pesquisa na web de imagens. 
Knol - Enciclopédia da web contribuída por todos. 
Google Labs - Biblioteca das ferramentas do Google em desenvolvimento. 
Google Toolbar - Barra de ferramentas Google para o Firefox e Internet Explorer. 
Google Tradutor - Tradução de texto e de páginas web, dicionários e outras ferramentas de 
idioma. 
Google Maps - Mapas do mundo inteiro. 
Google Mars - Descobrir Marte. 
Google Map - Ferramenta para blogues. 
Google Mini - Ferramenta gratuita de busca interna para blogues e sites. 
Google Móbile - O Google no telefone celular. 
Google Moon - Descobrir a Lua. 
Google News - Notícias. 
Google Notebook - Bloco de notas. 
Orkut - Rede social de amigos. 
Google Pack - Aplicações do Google para o seu computador. 
iGoogle - Página personalizada do Google. 
Google Custom Search Engine - Engenhos personalizados de pesquisa para o seu website ou 
blogue. 
Álbuns Web Picasa - Álbum de fotos online. 
Picasa - Aplicação para armazenamento e edição de fotos. 
Panoramio - Serviço interligado ao Google Maps, onde é possivel armazenar fotografias e 
mostrar no mapa a localização em que as fotos foram tiradas. As fotos passam por uma 
avaliação e em seguida são integradas ao Google Earth.  
Google Reader - Leitor online de feeds RSS. 
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Além de prevalecer à gratuidade na maioria desses programas, outra 

característica predominante é a abertura do código fonte para 

desenvolvedores. Pensando em desenvolver plataformas open source, o 

Google criou o projeto Summer of Code, um concurso que estimula à produção 

de softwares de código livre. Os projetos selecionados são recompensados de 

diversas formas, mas principalmente financeiramente; uma das 

obrigatoriedades exigida é o licenciamento do código fonte nas licenças 

aprovadas pela Open Source Initiative (OSI). 

Rafael de Almeida Evangelista (2010) acredita que o modelo do Google 

é completamente diferente do defendido por Richard Stallman no Manifesto 

GNU, que em síntese trazia a defesa do compartilhamento voluntário de idéias 

e de projetos. Já as motivações para se participar do Summer of Code passa 

por “(...) um bom pagamento; organizações importantes orientarão os 

participantes; o Google certificará a participação e isso é importante para o 

currículo; quem já foi selecionado por esse projeto hoje trabalha para grandes 

                                                                                                                                               
Google Scholar - Pesquisa na web de conteúdos escolares. 
Google Sky - Observar o céu. 
Histórico da Web - Biblioteca da sua atividade na web. 
Google Sites - Publicação e edição de websites gratuitamente. 
SketchUp - Biblioteca virtual de objetos em 3D. 
Google Store - Loja on-line de produtos Google. 
Google Talk - Conversas on-line. 
Google Transit (por Google Maps) - Um guia que mostra a melhor forma de utilização dos 
transportes públicos de várias cidades do mundo (disponível nos EUA, Canadá, Japão, Taiwan, 
Áustria, França, Itália, Polônia, Portugal, Rússia, Suíça, Reino Unido e no Brasil existe em São 
Paulo e Belo Horizonte). 
Google Vídeo - Videos. 
Google Voice - Serviço de mensagens para celulares! 
Google Wave - Nova plataforma de Comunicação. 
Google Web Search - Pesquisa na web. 
YouTube - Vídeos. 
Google Latitude - Serviço que permite ao usuário mostrar no Google maps em que lugar do 
mundo ele se encontra no momento. O usuário também pode integrar o serviço ao próprio 
celular, e ser rastreado via satélite. 
Picnik - Produto adquirido pelo google em 2010. Usado na edição de fotos, com recursos 
simples e avançados. Correções de fotos, recortes e montagens, colagens e criação de 
imagens, uso de textos em fotos com fontes impressionantes”. Disponível 
em:http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_ferramentas_e_serviços_do_Google. Acesso 05 
out. 2010. 
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corporações transnacionais; o projeto será distribuído para o mundo” 

(EVANGELISTA, 2010: 161). 

O Google, através de seus criadores, sempre seguiu a cartilha da rápida 

e constante inovação de seus produtos. Ao analisar o sistema de buscas, 

veremos que a fórmula PageRank a muito já foi suplantada por evoluções em 

sua idéia original; outros dispositivos foram surgindo como, por exemplo, o 

Image Search, que permitiu o acesso imediato a milhões de fotografias e 

arquivos gráficos. Inovar significa estar sempre a frente dos outros, exercendo 

uma liderança que gera o reconhecimento dos investidores e principalmente 

dos usuários. Para não perder o ritmo da inovação Brin e Page enxergaram no 

open source a maneira mais eficaz de combater seus concorrentes. Estimular o 

compartilhamento de idéia proporcionou uma rapidez e uma qualidade de 

serviço que fez do Google uma máquina de lançamentos de novas versões de 

programas de pesquisa, e-mail, navegador, vídeo, rede social, sistema 

operacional para dispositivos móveis, etc.  

 

 

Apple e Google: comparando softwares 

 

 

A Apple tem seu foco direcionado ao desenvolvimento de computadores 

e softwares com padrões fechados, o Google, por sua vez, realizaria o 

contrário, primando pelos padrões abertos. Isso talvez explique o porquê de a 

Apple concentrar a sua comercialização de softwares na venda de licenças e o 

Google na venda de serviços e propaganda. Observando sob essa óptica, não 

seria exagero dizer que estas duas empresas tecnológicas, as maiores no 
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mundo atualmente, são ícones do desenvolvimento de projetos de software 

proprietário e aberto. 

Entretanto, para iniciarmos nossa comparação, é preciso analisá-las do 

ponto de vista dos softwares, um de cada empresa, concorrentes entre si, que, 

depois dos sistemas operacionais, constituem o grupo mais importante da 

escala informacional: os navegadores. São eles que intermedeiam a conexão 

entre o usuário e o mundo virtual da web. Os navegadores em questão são o 

Safari e o Chrome, respectivamente, da Apple e do Google. 

O Safari, criado e desenvolvido pela Apple, foi lançado em 23 de julho 

de 2003 para ser o navegador padrão do sistema operacional Mac OS X v10.3. 

Safari vem do grego safos faris que significa navegador de alta periculosidade. 

Ele se manteve exclusivo ao sistema Mac até meados de 2007, quando foi 

lançada a versão para Windows. A Apple nunca sequer cogitou lançar o seu 

navegador para o sistema operacional GNU/Linux. 

O Google Chrome é um software mais recente, chegou ao mercado em 

estágio beta no dia 2 de setembro de 2008 e apenas três meses depois já tinha 

pronta a sua versão final. Somente partir da versão 5, o software é lançado 

simultaneamente em sua fase estável para as plataformas Windows, Mac e 

GNU/Linux. 

Apesar de uma diferença de cinco anos em relação ao Safari, o Chrome 

alcançou, no ano de 2010, o terceiro lugar de navegador mais usado no 

mundo, ultrapassando justamente o concorrente da Apple, rebaixado para a 

quarta posição. Segundo pesquisa divulgada pelo site IDG now!64, em maio de 

2010, o Safari detinha 4,9% do share mundial, enquanto o Chrome ficava com 

                                                 
64 Disponível em: http://idgnow.uol.com.br/internet/2010/07/05/participacao-do-internet-explorer-
chega-a-60-3-entre-os-navegadores/. Acesso em: 05 jul. 2010. 

http://idgnow.uol.com.br/internet/2010/07/05/participacao-do-internet-explorer-chega-a-60-3-entre-os-navegadores/
http://idgnow.uol.com.br/internet/2010/07/05/participacao-do-internet-explorer-chega-a-60-3-entre-os-navegadores/
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7,2% do setor. Outro fator que chama a atenção é o número de versões: em 

outubro de 2010, o caçula dos navegadores estava em sua sétima versão, 

enquanto o concorrente mais velho disponibilizava apenas sua quinta geração. 

Os motivos que levaram ao rápido crescimento do Chrome estão 

intimamente relacionados ao seu número de versões. Atualmente ele é 

considerado um produto inovador e propagador de tendências, justamente pela 

dinâmica com que suas novas versões apresentam novidades em dois 

principais quesitos: estabilidade e velocidade de navegação. Isso sem levar em 

consideração uma marca registrada de todos os produtos do Google, a 

simplicidade; sua interface minimalista foi copiada por todos os seus 

concorrentes. 

Todavia, esse desenvolvimento contínuo de ciclos evolutivos acelerados 

do navegador do Google tem uma explicação bastante razoável: a comunidade 

que trabalha e auxilia o seu desenvolvimento. Essa comunidade não está 

relacionada diretamente ao Chrome, mas sim ao projeto de software livre do 

Google, chamado de Chromium. Segundo o site oficial brasileiro do Google65, 

esse projeto tem como objetivo desenvolver um navegador sob a licença de um 

software livre; sua base seria a participação comunitária para “ajudar a criar um 

meio mais seguro, mais rápido e mais estável para todos os usuários da web”. 

Na prática, as contribuições feitas pelo projeto Chromium constituem o código-

fonte do Chrome, ou seja, ambos possuem as mesmas características, 

diferenciando-se, no primeiro momento, apenas no logotipo e no apoio 

comercial. 

                                                 
65 Disponível em: http://code.google.com/intl/pt-BR/chromium/. Acesso em: 29 mai. 2010. 

http://code.google.com/intl/pt-BR/chromium/
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Então, porque o Google mantém os dois projetos, Chrome e Chromium, 

se o código fonte de ambos são os mesmos? A resposta só é encontrada 

quando analisamos a licença do Chrome (em anexo). Logo no início é 

explicitado que se trata de um software que se utiliza de um código fonte 

distribuído livremente através de uma licença código aberto. 

“Termos de Serviço do Google Chrome 

Esses Termos de Serviço aplicam-se à versão do código 

executável do Google Chrome. O código-fonte do Google 

Chrome está disponível gratuitamente conforme os 

acordos de licença de software de código aberto em 

http://code.google.com/chromium/terms.html” [grifos meus]. 

 

Ele é um software aberto porque está sob a licença BSD. Esta foi criada 

para o sistema operacional BSD (Berkeley Software Distribution), um sistema 

derivado do Unix. Seu uso foi relativamente difundido e outros sistemas 

passaram a adotá-lo. Existe uma grande diferença entre as licenças BSD e 

GPL: na BSD o software pode ser incorporado a produtos proprietários, em 

outras palavras, projetos criados inicialmente livres podem eventualmente 

mudar numa etapa posterior para uma licença proprietária, algo que a GPL não 

admite em hipótese alguma. 

Por isso, ao invés de constar uma licença BSD para o uso do Chrome, 

nós encontramos um contrato “separado” entre o usuário e o Google, conforme 

podemos observar no item 1 da licença/contrato: 

“1 O uso de produtos, softwares, serviços e sites do Google 

(denominados coletivamente “Serviços” neste documento e 

excluindo quaisquer serviços fornecidos ao usuário pelo 

Google de acordo com um contrato por escrito separado) por 

http://code.google.com/chromium/terms.html
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parte do usuário está sujeito aos termos de um contrato entre o 

usuário e o Google”. 

 

Assim, apesar do Chrome possuir seu código fonte aberto, sob a licença 

BSD, cabe ao usuário ser informado que ele é substituído por um Termo 

Universal que na prática o transforma em um software proprietário: 

“5.3 Exceto se tiver sido especificamente autorizado por meio 

de um contrato em separado firmado com o Google, o usuário 

concorda em não reproduzir, duplicar, copiar, vender, 

comercializar ou revender os Serviços para qualquer efeito” 

[grifos meus]. 

 

 Fica proibido a reprodução, duplicação, cópia, venda e comercialização 

do Chrome por um motivo muito especial: é um produto de propriedade 

intelectual do Google: 

“8.1 O usuário reconhece e concorda que o Google (ou os 

licenciantes do Google) detém todos os direitos legais, títulos e 

participações relativas aos Serviços, incluindo quaisquer 

direitos de propriedade intelectual que subsistam nos Serviços 

(quer esses direitos estejam registrados ou não, e em qualquer 

parte do mundo onde esses direitos possam existir)”. 

 

Isso não quer dizer que o Google proíba um possível interessando em 

usar o código fonte do Chromium para criar um outro navegador. Existem 

vários navegadores no mercado atualmente que fazem isso: Flock, Cômodo 

Dragon, RockMelt, etc. O que o Google faz é usar em uma primeira etapa o 

código fonte alimentado por inovações, correção de erros, etc., gerados por 



122 

uma grande comunidade de voluntários, para em uma segunda etapa, 

realizada internamente em seus laboratórios, personalizar o software, inserindo 

novas funcionalidades “secretas” que o diferenciam de seus concorrentes. 

Dessa forma, o Chrome é um software fechado, com o “coração livre” ou 

aberto. Para o usuário final só lhe resta ser um mero “executador” do 

programa: 

“9.1 O Google concede ao usuário uma licença pessoal, 

internacional, isenta de royalties, não atribuível e não exclusiva 

para utilizar o software fornecido ao usuário como parte dos 

Serviços fornecidos pelo Google (denominado como “Software” 

a seguir). Essa licença tem como único objetivo permitir o uso, 

por parte do usuário, dos benefícios dos Serviços tal como são 

fornecidos pelo Google, da forma permitida pelos Termos”. 

 

No caso desse usuário tentar algo mais (reproduzir, duplicar, copiar, 

vender, comercializar ou revender o software), o Google deixar claro as 

conseqüências legais adotadas, pois se trata de uma infração aos diretos 

autorais da empresa: 

“15.1 É política do Google responder a avisos sobre supostas 

violações de direitos autorais, conforme a lei internacional 

aplicável sobre propriedade intelectual (incluindo, nos Estados 

Unidos, A Lei de Direitos Autorais do Milênio Digital), bem 

como encerrar as contas de infratores reincidentes. Detalhes 

sobre a política do Google podem ser obtidos em 

http://www.google.com.br/dmca.html”. 

 

Pensando que o Google é uma empresa admirada pela comunidade do 

software livre, faz-se necessário agora analisar como é a licença de uso do 

http://www.google.com.br/dmca.html
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software de navegação de internet da maior “inimiga”, a Apple, para assim 

podermos comparar as semelhanças e diferenças entre os dois, indo além da 

dicotomia mocinho X vilão predominante no senso comum. 

Logo no início da licença do Safári há uma veemente advertência da 

Apple: 

“AO USAR O SOFTWARE APPLE, VOCÊ ESTARÁ 

CONCORDANDO EM ESTAR LIMITADO PELOS TERMOS 

DESTA LICENÇA” [grifo meu]. 

 

Estar limitado indica um viés mais direto de posicionamento da Apple, 

eles não escondem que usar qualquer um de seus softwares significa ceder 

direitos por parte dos usuários e ficar condicionados às regras da empresa.  

“A Apple e/ou seus licenciados conservam a propriedade do 

Software Apple e se reservam todos os direitos não concedidos 

expressamente a você”. 

 

Entretanto, desenvolver, manter e aprimorar um software proprietário 

não significa o isolamento completo. Na configuração atual da tecnologia, os 

softwares configuram-se cada vez para a inter-operacionalidade dos diferentes 

protocolos, fazendo inclusive com que o proprietário conviva com softwares 

abertos e até se utilizem deles: 

“B. Certos componentes do Software Apple e programas de 

fonte aberta de outras marcas incluídos no Software Apple 

foram ou podem ter sido disponibilizados pela Apple em seu 

site de fonte aberta (<http://www.opensource.apple.com/>) 

(coletivamente "componentes de fonte aberta"). Você pode 

modificar ou substituir somente esses componentes de fonte 
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aberta, desde que: (a) o Software Apple modificado resultante 

seja utilizado, no lugar do Software Apple não modificado, em 

um único computador; e (b) você cumpra de qualquer outra 

forma com os termos desta Licença e com quaisquer termos de 

Licença que governem a utilização dos componentes de fonte 

aberta (...)”.  

 

Mesmo utilizando elementos abertos em seu programa, a diferença 

nesse caso é que enquanto no Chrome o coração do software, o código fonte, 

é aberto, no Safári são apenas alguns componentes secundários. Essa é a 

grande particularidade que separa um do outro. 

“C. Você não pode e concorda que não, ou permitirá que outras 

pessoas copiem (exceto se expressamente permitido por esta 

Licença), decompilem, revertam a engenharia, desmontem, 

tentem derivar o código fonte, decodifiquem, modifiquem, criem 

trabalhos derivados do Software Apple ou de qualquer parte 

dele (...)”. 

 
Não divulgando seu código fonte, o Safari não conta com uma 

comunidade para testar, modificar e aprimorar o seu software. O caminho 

encontrado por eles seria a “espionagem consentida”. Ao autorizar a instalação 

do navegador Apple você concorda que a empresa utilize sua máquina como 

laboratório de seus experimentos empregados no software em questão: 

 

“(a) Dados de Diagnóstico e de Uso. Você concorda que a 

Apple e suas subsidiárias e agentes talvez coletem, 

manutenção, processem e usem informações técnicas, de uso, 

diagnósticas e relacionadas, incluindo, mas não se limitando às 

informações sobre o seu computador, o sistema e os 

aplicativos de software e periféricos, que são obtidas 

periodicamente para facilitar o fornecimento de atualizações de 
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software, suporte a produtos e outros serviços a você (se 

houver algum) relacionados ao Software Apple e verificar se 

está de acordo com os termos desta Licença. A Apple talvez 

use essas informações, desde que sejam coletadas de forma 

anônima e estejam em um formato que não identifique você 

pessoalmente, para melhorar seus produtos ou para fornecer 

serviços ou tecnologias a você”. 

 

Mesmo espionando, utilizando do histórico de uso do usuário para 

futuros aperfeiçoamentos, a Apple se reserva no direito de eliminar sua ligação 

com o “cliente” quando bem em entender, sem necessitar prestar qualquer 

explicação: 

“(f) A Apple e seus licenciadores se reservam o direito de 

alterar, suspender, remover ou desabilitar o acesso a quaisquer 

Serviços, em qualquer momento e sem aviso prévio. Em 

nenhum caso a Apple será responsável pela remoção ou pela 

desabilitação do acesso a tais Serviços. A Apple também pode 

impor limites no uso ou no acesso a determinados Serviços, 

em qualquer caso e sem aviso prévio ou obrigação”.  

 
Depois de analisar os dois modelos de software, podemos observar que 

os meios empreendidos para os seus respectivos desenvolvimento são 

nitidamente diferentes, mas os fins são surpreendentemente parecidos. Ao 

privilegiar a participação de uma comunidade de usuários e desenvolvedores 

na constituição e aprimoramento do código fonte de seu navegador Chrome, o 

Google parece se beneficiar de um ciclo de inovação mais vigoroso e 

consistente que o Safari. Este, trabalhado em segredo nos laboratórios de 

Cupertino, demora sensivelmente mais para apresentar novidades e novas 
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versões de seu produto, muito em função do limitado número de funcionários-

desenvolvedores que um sistema fechado acaba proporcionando. 

Ao se beneficiar da comunidade para desenvolver um produto seu, o 

Google parece seguir uma tendência cada vez sedimentada pelo mercado, que 

chamaríamos de “software híbrido” - parte aberto, parte fechado. A parte aberta 

seria o coração, o principal do software; o fechado seriam os vasos sanguíneos 

que alimentam esse coração. Alimentar esse coração com sangue passa a ser 

uma parte importante do processo, mas o tipo sanguíneo utilizado deve ser 

único, incapaz de ser doado para outro coração. No caso de outro coração 

conseguir ser adaptado para esse tipo sanguíneo, o original pode ter suas 

veias entupidas e o coração se comprometer. 

Essa nova lógica de software é contrária a todos os ideais do movimento 

do software livre. O Google Chrome está longe de ser um software livre nos 

termos das 4 liberdades propostas por Stallman. Porque, então, todo este 

fascínio com o Google e o atrito com a Apple, se ambos no fim restringem os 4 

direitos básicos (uso, cópia, alteração e redistribuição) defendidos pela 

comunidade do software livre?  

A percepção existente é que, apesar de todos os esforços, o software 

livre, de licença GPL, não conseguiu se popularizar. Salvo raras exceções na 

área de redes e servidores, o nicho das tecnologias livres é bastante limitado. 

Apenas em 2009, por exemplo, o GNU-Linux atingiu 1% do mercado mundial 

de desktops66, marca que não cresceu posteriormente. Como os objetivos 

defendidos por Richard Stallman estão longe de serem atingidos plenamente, 

uma parcela significativa de desenvolvedores e hackers, principalmente 

                                                 
66 Disponível em: http://idgnow.uol.com.br/computacao_pessoal/2009/05/04/linux-ultrapassa-1-
de-participacao-em-desktops-pela-primeira-vez/. Acesso em: 07 mai. 2009. 

http://idgnow.uol.com.br/computacao_pessoal/2009/05/04/linux-ultrapassa-1-de-participacao-em-desktops-pela-primeira-vez/
http://idgnow.uol.com.br/computacao_pessoal/2009/05/04/linux-ultrapassa-1-de-participacao-em-desktops-pela-primeira-vez/
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aqueles situados em países desenvolvidos, passaram a se interessar e até 

participar de projetos de “softwares híbridos” por um motivo bastante 

convincente: os softwares híbridos, do qual o Google Chrome é um exemplo 

emblemático, ganhou mercado e competitividade em relação ao software líder 

de mercado, o proprietário.  

Ao mesmo tempo a Apple foi obtendo sucesso no mercado com a 

enxurrada de novos produtos “visionários”: iPods, iPhones, iMac, etc. A marca 

da maça retomou o seu status de glamour, principalmente pelo aspecto de 

exclusividade de seus produtos. Ao invés de contarem com a ajuda de uma 

comunidade de desenvolvedores, optaram pelo trabalho criterioso de seu 

quadro de funcionários altamente qualificados. E deu certo. Não se pode dizer 

que os softwares da Apple são de pior qualidade que os concorrentes, como os 

modelos “híbridos” do Google. O problema é que a “cultura da arrogância” que 

marcou a empresa desde os anos 1980 parece permanecer vinculada a 

imagem da Apple; quando eles optam por softwares fechados, desenvolvidos 

internamente, eles reforçam a visão de que não precisam dos outros, pois eles 

se consideram os melhores. 

Tanto a Apple como o Google não são mais empresas de garagens, elas 

se tornaram multinacionais com atuação em todo o mundo. Ao contrário da 

América Latina, onde a preocupação era criar e desenvolver tecnologias que se 

adequassem as necessidades de países em desenvolvimento, os EUA, país 

sede das duas organizações, o objetivo também não deixar de ser a criação e 

o desenvolvimento, mas é também, principalmente, a manutenção do 

pioneirismo da inovação dos meios e produtos tecnológicos. Para ser pioneiro 

nessa dinâmica e complexa estrutura de desenvolvimento, a lógica do open 
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source se mostrou mais factível, pois ter um software parcialmente ou 

totalmente aberto, testado e aprimorado por uma vasta gama de 

usuários/desenvolvedores espalhados geograficamente, seria uma vantagem 

nada desprezível. 

Levando-se em conta que uma complexa rede de grupos sociais forma o 

chamado “movimento do software livre”, tendo como característica primordial 

defender as quatro liberdades dos softwares que eles ajudam a produzir, 

incrementar e distribuir. Assim, podemos afirmar que o código aberto se 

encaixa em um desses grupos. EUA e América Latina se aproximam de uma 

certa forma ao estimular o aberto e o livre, mas a nação hegemônica vai além, 

por suas características de liderança, criando uma nova forma que se utiliza do 

que de melhor há entre o modelo aberto e fechado – o software híbrido. É o 

contexto direcionando o modo de produção de uma tecnologia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 

Para o ano de 2012, as previsões67 apontam que mais de 80% de todo o 

software comercial incluirá elementos de tecnologias de código aberto. Isso 

inclui empresas como Microsoft, Apple, Oracle, Google, etc. Todas elas 

estariam adotando o novo modelo para garantir conexões abertas entre 

produtos e incentivar maior participação entre os usuários e a indústria para 

estreitar relações com a comunidade do software livre. Em síntese, todos 

querem sobreviver no mercado competitivo do futuro. 

Essa nova configuração estaria confirmando nossos argumentos 

apresentados, em que o modelo híbrido de software se destacaria como o 

modo de produção de tecnologia para os próximos anos. Os chamados 

softwares híbridos compactuam do compartilhamento coletivo presente na 

“filosofia” livre, mas ao mesmo tempo tem uma liderança restrita de um núcleo 

que controla o direcionamento do projeto, algo muito presente nos projetos 

proprietários. 

Uma importante característica que funciona muito bem nessa tecnologia 

é o fato do fluxo do conhecimento não ser totalmente controlado pela 

propriedade privada das idéias, o copyright. A mescla entre o livre e o fechado 

faz com que uma parte, normalmente o código fonte, seja mantido aberto, ou 

seja, é permitido executar, estudar, redistribuir e modificar esse código, 

fazendo com que novos softwares possam surgir a partir dessa configuração. A 

                                                 
67 A primeira empresa a divulgar essas previsões foi a Gartner, uma consultoria fundada em 
1979, com sede em Stanford. Seu foco de atuação é o desenvolvimento de pesquisas sobre 
tecnologia para clientes espalhados em 85 países. Disponível em: 
http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=593207. Acesso em: 31 jan. 2008. 

http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=593207


130 

parte fechada é o segredo funcional de ferramentas que a empresa 

desenvolverá para se diferenciar e ultrapassar a concorrência. 

Todavia, podemos apontar esse novo software híbrido como uma 

tendência mundial a ser desenvolvido por empresas de todos os continentes? 

A resposta para essa pergunta está no cerne de todo o questionamento dessa 

dissertação. Países como o Brasil, Venezuela, Equador, etc., em que uma 

cultura autóctone de desenvolvimento tecnológico não foi incentivada, ficam 

impossibilitados de lidar com o sistema híbrido por uma razão muito simples: 

tanto o aparelho estatal como o privado não dialoga para estimular o 

pioneirismo da inovação dos meios e dos produtos envolvendo a tecnologia 

informacional. Como conseqüência, estes países rodeiam um caminho 

perigoso na relação com os países desenvolvidos, pois ficam limitados pela 

dominação tecnológica que gera subordinação, mostrando que as idéias de 

Celso Furtado continuam pertinentes para refletir acerca da tecnologia no 

contexto da América Latina. 

Esses países desenvolvidos, além de contarem com o que justamente 

falta na América Latina, parecem possuir um outro fator importante: a adoção 

dos ideais do software de código aberto. Quando nações como os EUA 

adotaram o aberto em detrimento do livre, a filosofia de compartilhar o acesso 

ao código fonte de um software atraiu as empresas privadas, reunindo sob a 

mesma bandeira usuários e desenvolvedores. Assim, acreditamos que para se 

atingir o estágio de produção de software híbrido é necessário antes caminhar 

pelo sistema aberto. É um estágio “evolutivo” que empresas como o Google 

trilharam com bastante sucesso. 
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Como na América Latina prevaleceu o livre nos softwares, ocorreu uma 

aproximação superficial entre o empresariado, a comunidade de 

desenvolvedores e o Estado, pois o primeiro só queria usufruir das vantagens 

da liberdade de um software, mais especificamente da redução de custos; o 

segundo não enxergou perspectivas em um mercado limitado pela competição 

externa e o aparelho estatal não conseguiu destruir toda uma estrutura 

histórica que impede e limita qualquer tipo de desenvolvimento tecnológico 

nacional. 

Mesmo assim, não podemos dizer que a escolha pelo software livre 

tenha sido um equívoco por parte dessas nações, muito pelo contrário. O 

movimento do software livre é muito heterogêneo, não sendo recebido e 

desenvolvido da mesma forma por onde chega; cada país o recria a partir das 

práticas e concepções políticas acerca do papel da tecnologia para o 

desenvolvimento social e econômico. Mas, uma coisa é certa: ao priorizar o 

modo de produção livre, ao invés de partir da estaca zero, seria como se todas 

as opções ainda estivessem em aberto. 
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ANEXOS 
 
 
Carta aberta de Bill Gates aos “Hobbyists” 
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Termos de Serviço do Google Chrome 
 

Esses Termos de Serviço aplicam-se à versão do código executável do Google Chrome. O 
código-fonte do Google Chrome está disponível gratuitamente conforme os acordos de licença 
de software de código aberto em http://code.google.com/chromium/terms.html. 

1. Relação do usuário com o Google 

1.1 O uso de produtos, softwares, serviços e sites do Google (denominados coletivamente 
“Serviços” neste documento e excluindo quaisquer serviços fornecidos ao usuário pelo Google 
de acordo com um contrato por escrito separado) por parte do usuário está sujeito aos termos 
de um contrato entre o usuário e o Google. “Google” significa Google Inc., empresa com sede 
em 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Estados Unidos. Este documento 
explica como é constituído o contrato e define alguns dos seus termos. 

1.2 Exceto se acordado de outra forma por escrito pelo Google, o contrato do usuário com o 
Google incluirá sempre, no mínimo, os termos e condições apresentados neste documento. 
Esses termos serão denominados a seguir como “Termos Universais”. As licenças de software 
do código-fonte do Google Chrome são concedidas por acordos firmados à parte. Até a 
extensão permitida pelas licenças de software de código aberto que substituem explicitamente 
estes Termos Universais, as licenças de código aberto regem seu contrato com o Google para 
uso do Google Chrome ou de componentes específicos incluídos no Google Chrome. 

1.3. O contrato do usuário com o Google também incluirá os termos estabelecidos a seguir no 
Apêndice A deste documento e os termos de quaisquer Notificações Legais aplicáveis aos 
Serviços, além dos Termos Universais. Todos esses termos serão denominados a seguir como 
“Termos Adicionais”. Nos casos em que os Termos Adicionais se aplicarem a um Serviço, 
esses termos ficarão disponíveis para leitura por parte do usuário nesse Serviço ou por meio 
do uso do mesmo. 

1.4 Os Termos Universais, juntamente com os Termos Adicionais, formam um acordo com 
efeito jurídico entre o usuário e o Google com relação ao uso dos Serviços por parte do 
usuário. É importante que o usuário os leia com atenção. Coletivamente, este contrato é 
denominado “Termos”. 

1.5 Caso haja alguma contradição entre o que indicam os Termos Adicionais e o que indicam 
os Termos Universais, os Termos Adicionais deverão prevalecer com relação a esse Serviço. 

2. Aceitação dos Termos 

2.1 Para usar os Serviços, o usuário deverá primeiro concordar com os Termos. Não é 
permitido o uso dos Serviços por parte do usuário se ele não aceitar os Termos. 

2.2 O usuário pode aceitar os Termos: 

(A) clicando para aceitar ou concordar, no caso de essa opção ser disponibilizada pelo Google 
na interface do usuário do Serviço; ou 

(B) usando efetivamente os Serviços. Nesse caso, o usuário compreende e aceita que o 
Google considerará o seu uso dos Serviços uma aceitação dos Termos a partir desse 
momento. 
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3. Idioma dos Termos 

3.1 No caso de o Google fornecer uma tradução da versão em língua inglesa dos Termos, o 
usuário concorda que essa tradução é fornecida apenas para sua conveniência e que a versão 
em língua inglesa dos Termos regerá o seu relacionamento com o Google. 

3.2 Se houver alguma contradição entre o que indica a versão em inglês dos Termos e o que 
indica uma tradução, a versão em inglês deverá prevalecer. 

4. Prestação dos Serviços pelo Google 

4.1 O Google tem subsidiárias e entidades afiliadas em todo o mundo (“Subsidiárias e 
Afiliadas”). Ocasionalmente, essas empresas prestarão os Serviços ao usuário em nome do 
próprio Google. O usuário tem conhecimento e concorda que as Subsidiárias e Afiliadas têm 
direito de prestar os Serviços. 

4.2 O Google está constantemente inovando para poder oferecer a melhor experiência possível 
aos seus usuários. O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e a natureza dos 
Serviços fornecidos pelo Google podem mudar ocasionalmente sem aviso prévio ao usuário. 

4.3 Como parte dessa constante inovação, o usuário tem conhecimento e concorda que o 
Google pode, a seu próprio critério, deixar (permanente ou temporariamente) de fornecer os 
Serviços (ou qualquer recurso dos Serviços) aos usuários em geral, sem aviso prévio. O 
usuário pode deixar de utilizar os Serviços a qualquer momento. O usuário não necessita 
informar especificamente o Google quando deixar de usar os Serviços. 

4.4 O usuário reconhece e aceita que, se o Google desativar o acesso à sua conta, ele poderá 
ser impedido de acessar os Serviços, os detalhes da conta ou quaisquer arquivos ou outros 
conteúdos que estejam na conta. 

5. Uso dos Serviços por parte do usuário 

5.1 O usuário concorda em usar os Serviços somente para os fins permitidos: (a) pelos 
Termos; e (b) pelas leis, normas, práticas ou diretrizes geralmente aceitas nas jurisdições 
relevantes e aplicáveis (inclusive todas as leis em relação à exportação e importação de dados 
ou softwares nos Estados Unidos ou em outros países relevantes). 

5.2 O usuário concorda em não participar de atividades que interfiram ou interrompam o 
funcionamento dos Serviços (ou servidores e redes conectados aos Serviços). 

5.3 Exceto se tiver sido especificamente autorizado por meio de um contrato em separado 
firmado com o Google, o usuário concorda em não reproduzir, duplicar, copiar, vender, 
comercializar ou revender os Serviços para qualquer efeito. 

5.4 O usuário concorda que será o único responsável (e que o Google não tem qualquer 
responsabilidade perante o usuário ou terceiros) por qualquer violação das suas obrigações no 
que diz respeito aos Termos e pelas conseqüências (incluindo qualquer perda ou dano que o 
Google possa sofrer) resultantes dessa violação. 

6. Privacidade e informações pessoais do usuário 

6.1 Para obter mais informações sobre as práticas de proteção de dados do Google, leia a 
Política de Privacidade do Google em http://www.google.com/intl/pt-BR/privacy.html e em 
http://www.google.com/chrome/intl/pt-BR/privacy.html. Essa política explica como o Google 
trata as informações pessoais e protege a privacidade quando o usuário utiliza os Serviços. 
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6.2 O usuário concorda com a utilização de seus dados de acordo com as políticas de 
privacidade do Google. 

7. Conteúdo dos Serviços 

7.1 O usuário compreende que a responsabilidade integral por todas as informações (tais como 
arquivos de dados, texto escrito, software, música, arquivos de áudio ou outros sons, 
fotografias, vídeos ou outras imagens) a que possa ter acesso como parte dos Serviços, ou 
através da utilização dos mesmos, é da pessoa que deu origem a esse conteúdo. Todas essas 
informações serão denominadas a seguir como “Conteúdo”. 

7.2 O usuário deverá estar ciente de que o Conteúdo apresentado como parte dos Serviços, 
incluindo, sem limitação, anúncios e Conteúdo patrocinado dentro dos Serviços, pode estar 
protegido por direitos de propriedade intelectual dos patrocinadores ou anunciantes que 
fornecem esse Conteúdo ao Google (ou de outras pessoas ou empresas em seu nome). O 
usuário não poderá modificar, alugar, arrendar, emprestar, vender, distribuir ou criar obras 
derivadas baseadas neste Conteúdo (no todo ou em parte), a menos que tenha sido 
especificamente autorizado a fazê-lo pelo Google ou pelos proprietários desse Conteúdo, por 
meio de um contrato separado. 

7.3 O Google se reserva o direito (mas não tem qualquer obrigação) de pré-selecionar, rever, 
sinalizar, filtrar, modificar, recusar ou remover qualquer ou todo Conteúdo de qualquer Serviço. 
Em alguns dos Serviços, o Google poderá fornecer ferramentas para filtrar conteúdos sexuais 
explícitos. Essas ferramentas incluem as configurações de preferências do SafeSearch 
(consulte http://www.google.com.br/help/customize.html#safe). Além disso, existem serviços e 
softwares disponíveis comercialmente para limitar o acesso a materiais que o usuário possa 
considerar ofensivos. 

7.4 O usuário compreende que, ao utilizar os Serviços, poderá se expor a Conteúdo 
considerado ofensivo, indecente ou censurável e que, a este respeito, utiliza os Serviços por 
sua conta e risco. 

7.5 O usuário concorda que será o único responsável (e que o Google não tem qualquer 
responsabilidade perante o usuário ou terceiros) por qualquer Conteúdo que crie, transmita ou 
exiba ao utilizar os Serviços e pelas conseqüências das suas ações (incluindo qualquer perda 
ou dano que o Google possa sofrer) resultantes disso. 

8. Direitos de propriedade 

8.1 O usuário reconhece e concorda que o Google (ou os licenciantes do Google) detém todos 
os direitos legais, títulos e participações relativas aos Serviços, incluindo quaisquer direitos de 
propriedade intelectual que subsistam nos Serviços (quer esses direitos estejam registrados ou 
não, e em qualquer parte do mundo onde esses direitos possam existir). 

8.2 A menos que o usuário tenha concordado por escrito em contrário com o Google, nada nos 
Termos lhe dá o direito de utilizar qualquer uma das marcas registradas, marcas comerciais, 
marcas de serviços, logotipos, nomes de domínios e outras características de marca especiais 
do Google. 

8.3 Se o usuário tiver o direito explícito de utilização de qualquer uma dessas características de 
marca, por meio de um contrato por escrito separado e celebrado entre ele e o Google, ele 
concorda que o uso dessas características será feito em conformidade com esse contrato, com 
as cláusulas aplicáveis dos Termos e com as diretrizes de uso das características de marca do 
Google, conforme possam ser atualizadas periodicamente. Essas diretrizes podem ser 
consultadas on-line em http://www.google.com.br/permissions/guidelines.html (ou qualquer 
outro URL que o Google possa fornecer com esse fim periodicamente). 
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8.4 O Google reconhece e concorda que não obtém qualquer direito, título ou participação do 
usuário (ou dos seus licenciantes) de acordo com estes Termos e com relação a qualquer 
Conteúdo que o usuário possa enviar, postar, transmitir ou exibir nos Serviços ou através 
deles, incluindo quaisquer direitos de propriedade intelectual que subsistam nesse Conteúdo 
(quer esses direitos estejam registrados ou não, e em qualquer parte do mundo onde esses 
direitos possam existir). A menos que tenha concordado por escrito de outra forma com o 
Google, o usuário concorda em ser responsável por proteger e aplicar esses direitos e que o 
Google não tem qualquer obrigação de fazê-lo em seu nome. 

8.5 O usuário concorda que não removerá, ocultará, tampouco alterará quaisquer avisos de 
direitos de propriedade (incluindo avisos de direitos autorais e de marcas comerciais) que 
possam estar afixados ou contidos nos Serviços. 

8.6 A menos que tenha sido expressamente autorizado por escrito pelo Google, o usuário 
concorda que, ao usar os Serviços, não utilizará qualquer marca comercial, marca de serviço, 
marca registrada, logotipo de qualquer empresa ou organização de forma que provável ou 
intencionalmente cause confusão com relação ao proprietário ou ao usuário autorizado dessas 
marcas, nomes ou logotipos. 

8.7. ESTE PRODUTO ESTÁ LICENCIADO SOB A LICENÇA DO PORTFÓLIO DE PATENTES 
AVC PARA USO PESSOAL E NÃO COMERCIAL DE UM CONSUMIDOR PARA (i) 
CODIFICAR VÍDEO EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO AVC ("VÍDEO AVC") E/OU (ii) 
DECODIFICAR VÍDEO AVC QUE TENHA SIDO CODIFICADO POR UM CONSUMIDOR 
ENVOLVIDO COM ATIVIDADE PESSOAL E NÃO COMERCIAL E/OU TENHA SIDO OBTIDO 
DE UM PARCEIRO DE VÍDEO LICENCIADO PARA FORNECER VÍDEO AVC. NENHUMA 
LICENÇA SERÁ CONCEDIDA NEM SERÁ CONSIDERADA IMPLÍCITA PARA OUTRO USO. 
MAIS INFORMAÇÕES PODEM SER OBTIDAS COM A MPEG LA, L.L.C., EM 
HTTP://WWW.MPEGLA.COM. 

9. Licença do Google 

9.1 O Google concede ao usuário uma licença pessoal, internacional, isenta de royalties, não 
atribuível e não exclusiva para utilizar o software fornecido ao usuário como parte dos Serviços 
fornecidos pelo Google (denominado como “Software” a seguir). Essa licença tem como único 
objetivo permitir o uso, por parte do usuário, dos benefícios dos Serviços tal como são 
fornecidos pelo Google, da forma permitida pelos Termos. 

9.2 Sujeito à seção 1.2, o usuário não poderá (nem poderá permitir a outra pessoa) copiar, 
modificar ou criar uma obra derivada do código-fonte, tampouco realizar engenharia inversa, 
descompilar ou, de algum outro modo, tentar extrair o código-fonte do Software ou de qualquer 
parte que o componha, a menos que seja expressamente permitido ou previsto por lei, ou que 
o usuário tenha sido especificamente autorizado por escrito pelo Google a fazê-lo. 

9.3 Sujeito à seção 1.2, a menos que o Google tenha concedido uma permissão específica, por 
escrito, para fazê-lo, o usuário não poderá transferir (ou conceder uma sublicença de) seus 
direitos de utilização do Software, conceder uma garantia relativa aos seus direitos de 
utilização do Software ou, de algum outro modo, transferir qualquer parte dos seus direitos de 
utilização do Software. 

10. Licença de conteúdo do usuário 

10.1 O usuário retém direitos autorais e quaisquer outros direitos que já tiver posse em relação 
ao Conteúdo que enviar, postar ou exibir nos Serviços ou através deles. 

11. Atualizações de software 

11.1 O Software usado pelo usuário pode, ocasionalmente, fazer download e instalar 
automaticamente atualizações do Google. Essas atualizações são concebidas para melhorar, 
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aperfeiçoar e desenvolver os Serviços e podem ser apresentadas sob a forma de correções de 
erros, funções aprimoradas, novos módulos de software e versões completamente novas. O 
usuário concorda em receber essas atualizações (e permitir que o Google as forneça) como 
parte da utilização dos Serviços. 

12. Término da relação do usuário com o Google 

12.1 Os Termos continuarão a ser aplicáveis até serem rescindidos pelo usuário ou pelo 
Google, conforme estabelecido a seguir. 

12.2 O Google poderá, a qualquer momento, rescindir o contrato com o usuário se: 

(A) o usuário tiver violado qualquer cláusula dos Termos (ou tiver agido de forma que 
demonstre claramente que não pretende ou não pode obedecer as cláusulas dos Termos); ou 

(B) isso for exigido ao Google por lei (por exemplo, quando o fornecimento dos Serviços ao 
usuário for ou se tornar ilegal); ou 

(C) o parceiro com o qual o Google ofereceu os Serviços ao usuário tiver rescindido a sua 
relação com o Google ou tiver deixado de oferecer os Serviços ao usuário; ou 

(D) o Google estiver em fase de transição para uma situação em que já não forneça os 
Serviços aos usuários do país no qual o usuário é residente ou a partir do qual utiliza os 
Serviços; ou 

(E) o fornecimento dos Serviços ao usuário pelo Google já não for, na opinião do Google, 
comercialmente viável. 

12.3 Nada nesta Seção afetará os direitos do Google relativos ao fornecimento de Serviços de 
acordo com a Seção 4 dos Termos. 

12.4 Quando estes Termos forem encerrados, todos os direitos, obrigações e 
responsabilidades jurídicas das quais o usuário ou o Google tenham se beneficiado, tenham se 
sujeitado (ou tenham acumulado durante o período em que os Termos estiveram em vigor) ou 
que expressamente devam continuar em vigor indefinidamente, não serão afetados por essa 
resolução, e as cláusulas do parágrafo 19.7 continuarão a ser aplicáveis a esses direitos, 
obrigações e responsabilidades indefinidamente. 

13. EXCLUSÃO DE GARANTIAS 

13.1 NADA NESTES TERMOS, INCLUSIVE AS SEÇÕES 13 E 14, EXCLUIRÁ OU LIMITARÁ 
A RESPONSABILIDADE OU GARANTIA DO GOOGLE POR PERDAS QUE NÃO POSSAM 
SER LEGALMENTE EXCLUÍDAS OU LIMITADAS PELA LEI APLICÁVEL. ALGUMAS 
JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO DE CERTAS GARANTIAS OU CONDIÇÕES 
OU A LIMITAÇÃO OU EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR PERDAS OU DANOS 
CAUSADOS POR NEGLIGÊNCIA, QUEBRA DE CONTRATO OU VIOLAÇÃO DOS TERMOS 
IMPLÍCITOS OU DANOS INCIDENTAIS OU EMERGENTES. CONSEQÜENTEMENTE, 
APENAS AS LIMITAÇÕES QUE FOREM PERMITIDAS POR LEI NA SUA JURISDIÇÃO SE 
APLICARÃO AO USUÁRIO, E A NOSSA RESPONSABILIDADE SERÁ LIMITADA AO 
MÁXIMO PERMITIDO POR LEI. 

13.2 O USUÁRIO ENTENDE E CONCORDA EXPRESSAMENTE QUE USA OS SERVIÇOS 
POR CONTA E RISCO PRÓPRIOS E QUE OS SERVIÇOS SÃO FORNECIDOS “NA FORMA 
EM QUE SE ENCONTRAM” E “DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE”. 

13.3 ESPECIFICAMENTE, O GOOGLE, AS SUAS SUBSIDIÁRIAS E AFILIADAS E OS SEUS 
LICENCIANTES NÃO GARANTEM QUE: 
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(A) O USO DOS SERVIÇOS ATENDERÁ AOS SEUS REQUISITOS; 

(B) O USO DOS SERVIÇOS SERÁ ININTERRUPTO, PONTUAL, SEGURO E ISENTO DE 
ERROS; 

(C) TODAS AS INFORMAÇÕES OBTIDAS POR VOCÊ EM DECORRÊNCIA DO USO DOS 
SERVIÇOS SERÃO PRECISAS OU CONFIÁVEIS; E 

(D) OS DEFEITOS DE FUNCIONAMENTO OU NOS RECURSOS DE QUALQUER 
SOFTWARE FORNECIDO AO USUÁRIO COMO PARTE DOS SERVIÇOS SERÃO 
CORRIGIDOS. 

13.4 QUALQUER MATERIAL BAIXADO OU OBTIDO DE OUTRA FORMA POR MEIO DOS 
SERVIÇOS É OBTIDO A SEU EXCLUSIVO CRITÉRIO E RISCO, E O USUÁRIO SERÁ O 
ÚNICO RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO AO SISTEMA DO SEU COMPUTADOR OU 
A QUALQUER OUTRO APARELHO, ASSIM COMO PELA PERDA DE DADOS QUE 
ACONTEÇA COMO RESULTADO DO DOWNLOAD DE QUALQUER MATERIAL. 

13.5 NENHUM CONSELHO OU INFORMAÇÃO, SEJA ORAL OU ESCRITO, OBTIDO PELO 
USUÁRIO DO GOOGLE POR MEIO DOS SERVIÇOS CRIARÁ QUALQUER GARANTIA QUE 
NÃO ESTEJA EXPRESSAMENTE DECLARADA NOS TERMOS. 

13.6 O GOOGLE AINDA SE EXCLUI EXPRESSAMENTE DE TODAS AS GARANTIAS OU 
CONDIÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, SEJAM ELAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, 
INCLUINDO, ENTRE OUTROS, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS E AS CONDIÇÕES DE 
COMERCIALIDADE, A ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO PARTICULAR E A NÃO-
VIOLAÇÃO. 

14. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

14.1 SUJEITO À CLÁUSULA GERAL MENCIONADA NO PARÁGRAFO 13.1 ACIMA, O 
USUÁRIO ENTENDE E CONCORDA QUE O GOOGLE, AS SUAS SUBSIDIÁRIAS E 
AFILIADAS E OS RESPECTIVOS LICENCIANTES NÃO SERÃO RESPONSÁVEIS PERANTE 
O USUÁRIO POR: 

(A) QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, EMERGENTES 
OU EXEMPLARES QUE POSSAM TER SIDO INCORRIDOS PELO USUÁRIO, CAUSADOS 
DE ALGUMA FORMA E SOB QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE. ISSO 
INCLUIRÁ, MAS NÃO SE LIMITARÁ A, QUALQUER LUCRO CESSANTE (INCORRIDO 
DIRETA OU INDIRETAMENTE), QUALQUER PERDA RELACIONADA COM A BOA-FÉ OU 
REPUTAÇÃO COMERCIAL, QUALQUER PERDA DE DADOS QUE O USUÁRIO POSSA 
SOFRER, CUSTOS DE AQUISIÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS OU OUTRA PERDA 
INTANGÍVEL; 

(B) QUALQUER PERDA OU DANO EM QUE O USUÁRIO POSSA INCORRER, INCLUSIVE, 
MAS NÃO SE LIMITANDO A, PERDA OU DANOS EM DECORRÊNCIA DE: 

(I) QUALQUER CONFIANÇA DO USUÁRIO QUANTO À INTEGRIDADE, PRECISÃO OU 
EXISTÊNCIA DE QUALQUER PUBLICIDADE, OU COMO RESULTADO DE QUALQUER 
RELAÇÃO OU TRANSAÇÃO REALIZADA COM QUALQUER ANUNCIANTE OU 
PATROCINADOR, CUJA PUBLICIDADE APAREÇA NOS SERVIÇOS; 

(II) QUAISQUER ALTERAÇÕES QUE O GOOGLE POSSA FAZER AOS SERVIÇOS, OU POR 
QUALQUER INTERRUPÇÃO PERMANENTE OU TEMPORÁRIA DO FORNECIMENTO DOS 
SERVIÇOS (OU DE QUAISQUER RECURSOS DOS SERVIÇOS); 
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(III) A EXCLUSÃO, CORRUPÇÃO OU FALHA DE ARMAZENAMENTO DE QUALQUER 
CONTEÚDO OU OUTROS DADOS DE COMUNICAÇÕES MANTIDOS OU TRANSMITIDOS 
POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO USUÁRIO; 

(IV) O NÃO FORNECIMENTO AO GOOGLE, POR PARTE DO USUÁRIO, DE INFORMAÇÕES 
CORRETAS RELATIVAS À CONTA; 

(V) A NÃO MANUTENÇÃO, POR PARTE DO USUÁRIO, DA SEGURANÇA E DA 
CONFIDENCIALIDADE DOS DETALHES DA SUA CONTA E SENHA. 

14.2 AS LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO GOOGLE PERANTE O USUÁRIO, 
MENCIONADAS NO PARÁGRAFO 14.1 ACIMA, SERÃO APLICÁVEIS 
INDEPENDENTEMENTE DE O GOOGLE TER OU NÃO SIDO NOTIFICADO OU ESTAR 
CIENTE DA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE TAIS PERDAS. 

15. Políticas relativas a direitos autorais e marcas comerciais 

15.1 É política do Google responder a avisos sobre supostas violações de direitos autorais, 
conforme a lei internacional aplicável sobre propriedade intelectual (incluindo, nos Estados 
Unidos, A Lei de Direitos Autorais do Milênio Digital), bem como encerrar as contas de 
infratores reincidentes. Detalhes sobre a política do Google podem ser obtidos em 
http://www.google.com.br/dmca.html. 

15.2 O Google utiliza um procedimento de reclamações sobre marcas comerciais com relação 
ao seu serviço de publicidade, cujos detalhes poderão ser obtidos em 
http://www.google.com/tm_complaint.html. 

16. Anúncios 

16.1 Alguns dos Serviços são mantidos por receita proveniente de publicidade e podem exibir 
anúncios e promoções. Esses anúncios podem ser segmentados ao conteúdo da informação 
armazenada nos Serviços, consultas feitas por meio dos Serviços ou outras informações. 

16.2 A maneira, modo e abrangência da publicidade do Google nos Serviços estão sujeitos a 
alterações sem aviso prévio específico ao usuário. 

16.3 Considerando a concessão por parte do Google do acesso e uso dos Serviços, o usuário 
concorda com a possibilidade de o Google veicular tais anúncios nos Serviços. 

17. Outros conteúdos 

17.1 Os Serviços podem incluir hiperlinks para outros sites, conteúdo ou recursos. O Google 
pode não ter controle algum sobre quaisquer sites ou recursos fornecidos por empresas ou 
pessoas que não o Google. 

17.2 O usuário reconhece e concorda que o Google não é responsável pela disponibilidade de 
qualquer um desses sites ou recursos externos e nem endossa qualquer anúncio, produto ou 
outro material disponível ou originado em tais sites e recursos. 

17.3 O usuário reconhece e concorda que o Google não é responsável por qualquer perda ou 
dano em que possa incorrer em resultado da disponibilidade de tais sites ou recursos externos, 
ou em decorrência de qualquer confiança do usuário em relação à integridade, precisão ou 
existência de quaisquer anúncios, produtos ou outros materiais presentes ou disponíveis a 
partir de tais sites ou recursos. 
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18. Alterações nos Termos 

18.1 O Google poderá alterar periodicamente os Termos Universais ou Termos Adicionais. 
Quando essas alterações forem realizadas, o Google disponibilizará uma nova cópia dos 
Termos Universais em http://www.google.com/chrome/intl/pt-BR/eula_text.html e quaisquer 
novos Termos Adicionais serão disponibilizados ao usuário nos Serviços afetados ou por meio 
deles. 

18.2 O usuário compreende e concorda que, se utilizar os Serviços após a data de alteração 
dos Termos Universais ou Termos Adicionais, o Google considerará essa utilização como uma 
aceitação dos Termos Universais ou Termos Adicionais atualizados. 

19. Termos jurídicos gerais 

19.1 Ocasionalmente, durante a utilização dos Serviços, o usuário poderá (como resultado da, 
ou em conjunto à utilização dos Serviços) usar um serviço, fazer download de um componente 
de software ou comprar bens fornecidos por outra pessoa ou empresa. A utilização de tais 
serviços, software ou bens por parte do usuário poderá estar sujeita a termos em separado 
entre o usuário e a empresa ou pessoa em questão. Nesse caso, os Termos não afetam a 
relação jurídica do usuário com essas empresas ou indivíduos. 

19.2 Os Termos constituem o contrato integral entre o usuário e o Google e regem a utilização 
dos Serviços (excluindo quaisquer serviços que possam eventualmente ser fornecidos pelo 
Google de acordo com um contrato escrito em separado), substituindo na íntegra quaisquer 
contratos anteriores estabelecidos entre o usuário e o Google em relação aos Serviços. 

19.3 O usuário concorda que o Google poderá enviar avisos, incluindo aqueles sobre 
alterações feitas aos Termos, por e-mail, carta ou publicações nos Serviços. 

19.4 O usuário concorda que, se o Google não exercer ou utilizar qualquer direito legal ou 
remédio judicial contido nos Termos (ou ao qual o Google tenha direito nos termos de qualquer 
lei aplicável), isso não será considerado como uma renúncia formal do Google aos direitos ou 
aos remédios judiciais, mantendo-se tais direitos disponíveis para todos os devidos efeitos. 

19.5 Se qualquer tribunal, tendo jurisdição para decidir sobre essa questão, determinar que 
qualquer cláusula destes Termos é inválida, tal cláusula será removida dos Termos sem afetar 
a validade do restante dos Termos. As cláusulas restantes dos Termos continuarão sendo 
válidas e aplicáveis. 

19.6 O usuário reconhece e concorda que cada membro do grupo de empresas das quais o 
Google é a empresa controladora será tido como terceiro beneficiário dos Termos e que essas 
outras empresas terão direito a aplicar diretamente, e a contar com, qualquer cláusula dos 
Termos que lhes atribua um benefício (ou um direito a favor delas). Com a exceção do caso 
anterior, nenhuma outra pessoa ou empresa poderá ser considerada como terceiros 
beneficiários destes Termos. 

19.7 Os Termos e o relacionamento entre o usuário e o Google conforme os Termos serão 
regidos pelas leis do Estado da Califórnia, independentemente do conflito de provisões legais. 
Você e o Google concordam em submeter à exclusiva jurisdição dos tribunais localizados no 
condado de Santa Clara, Califórnia, a resolução de quaisquer questões legais resultantes dos 
Termos. Não obstante o referido, você concorda que o Google poderá ainda recorrer a 
remédios judiciais cautelares (ou um tipo equivalente de medida legal urgente) em qualquer 
jurisdição. 

20. Termos adicionais sobre extensões para o Google Chrome 

20.1 Os termos nesta seção são aplicáveis se o usuário instalar extensões na sua cópia do 
Google Chrome. Extensões são pequenos programas de software, desenvolvidas pelo Google 
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ou por terceiros, que podem modificar e melhorar a funcionalidade do Google Chrome. As 
extensões podem ter mais privilégios para acessar o seu navegador ou computador do que as 
páginas da web comuns, podendo inclusive ter a capacidade de ler e modificar os seus dados 
particulares. 

20.2 O Google Chrome pode procurar periodicamente nos servidores remotos (hospedados 
pelo Google ou por terceiros) as atualizações disponíveis para as extensões, incluindo, entre 
outros, consertos de erros ou funções aprimoradas. O usuário concorda que a solicitação, o 
download e a instalação de tais atualizações sejam feitos automaticamente sem notificações 
adicionais ao usuário. 

20.3 Ocasionalmente, o Google pode descobrir uma extensão que viole os termos do 
desenvolvedor ou outros acordos, leis, regulamentos ou políticas legais. O Google Chrome fará 
o download periódico de uma lista dessas extensões dos servidores do Google. O usuário 
concorda que o Google pode desativar ou remover remotamente qualquer uma dessas 
extensões dos sistemas do usuário a seu próprio critério. 

 
Apêndice A 

O Google Chrome pode incluir um ou mais componentes fornecidos pela Adobe Systems 
Incorporated e Adobe Software Ireland Limited (coletivamente, “Adobe”). O uso do software 
Adobe tal como é fornecido pelo Google ("Software Adobe") está sujeito aos seguintes termos 
adicionais (os "Termos da Adobe"). O usuário, a entidade que recebe o Software Adobe, será 
doravante denominado "Sublicenciado". 

1. Restrições da licença. 

(a) O Flash Player, versão 10.x, foi desenvolvido somente como um plug-in de navegador. O 
Sublicenciado não pode modificar nem distribuir esse Software Adobe para ser usado como 
algo que não seja um plug-in de navegador para reproduzir conteúdo em uma página da web. 
Por exemplo, o Sublicenciado não modificará esse Software Adobe para permitir a 
interoperação com aplicativos que são executados fora do navegador (por exemplo, aplicativos 
autônomos, widgets, interface de usuário do dispositivo). 

(b) O Sublicenciado não exibirá nenhuma API do Flash Player, versão 10.x, por meio de uma 
interface do plug-in do navegador de modo que permita que essa extensão seja usada para 
reproduzir conteúdo de uma página da web como um aplicativo autônomo. 

(c) O Software Chrome-Reader não pode ser usado para exibir documentos PDF ou EPUB que 
utilizem protocolos ou sistemas de gerenciamento de direitos digitais que não sejam o DRM da 
Adobe. 

(d) O DRM da Adobe deve ser ativado no Software Chrome-Reader para todos os documentos 
PDF e EPUB protegidos pelo DRM da Adobe. 

(e) O Software Chrome-Reader não pode, exceto se for explicitamente permitido pelas 
especificações técnicas, desativar nenhum dos recursos fornecidos pela Adobe no Software 
Adobe, incluindo, sem limitação, o suporte para formatos PDF e EPUB e o DRM da Adobe. 

2. Transmissão eletrônica. O Sublicenciado pode permitir o download do Software Adobe a 
partir de um site da web, da internet, de uma intranet ou de uma tecnologia semelhante 
("Transmissões Eletrônicas"), desde que concorde que qualquer distribuição do Software 
Adobe pelo Sublicenciado, seja em CD-ROM, DVD-ROM ou outra mídia de armazenamento e 
Transmissões Eletrônicas, se expressamente permitido, deverá estar sujeita a medidas de 
seguranças razoáveis para evitar o uso não autorizado. Em relação às Transmissões 
Eletrônicas aprovadas doravante, o Sublicenciado concorda em empregar quaisquer restrições 
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de uso razoáveis definidas pela Adobe, incluindo as que estão relacionadas à segurança e/ou à 
restrição de distribuição para usuários finais do Produto do Sublicenciado. 

3. EULA e Termos de distribuição. 

(a) O Sublicenciado deverá garantir que o Software Adobe seja distribuído para usuários finais 
segundo um contrato de licença do usuário final aplicável, em favor do Sublicenciado e de seus 
fornecedores, com, pelo menos, cada um dos seguintes termos mínimos (a "Licença do usuário 
final"): (i) uma proibição de distribuição e cópia, (ii) uma proibição de modificações e trabalhos 
derivados, (iii) uma proibição de descompilação, realização de engenharia reversa, 
desmontagem e, de algum outro modo, redução do Software Adobe a uma forma perceptível 
por humanos, (iv) uma provisão indicando a propriedade do Produto do Sublicenciado (como 
descrito na Seção 8) pelo Sublicenciado e seus licenciadores, (v) uma exoneração de 
responsabilidade por dano indireto, especial, incidental, punitivo e emergente e (vi) exoneração 
de responsabilidade e limitações padrão de outras atividades do setor, incluindo, conforme 
aplicável: exoneração de responsabilidade por todas as garantias legais aplicáveis, até a 
máxima extensão permitida pela lei. 

(b) O Sublicenciado deverá garantir que o Software Adobe seja distribuído para os 
distribuidores do Sublicenciado segundo um contrato de licença de distribuição aplicável, em 
favor de Sublicenciado e de seus fornecedores, com termos que protejam tanto a Adobe 
quanto os Termos da Adobe. 

4. Código aberto. O Sublicenciado não concederá para terceiros, direta ou indiretamente, nem 
pretenderá conceder, quaisquer direitos ou imunidades sob os termos da propriedade 
intelectual ou dos direitos de propriedade da Adobe, que sujeitarão tais propriedades 
intelectuais a uma licença ou esquema de código aberto no qual há ou pode parecer que haja 
um requisito, como condição de uso, modificação e/ou distribuição, estabelecendo que o 
Software Adobe seja: (i) exposto ou distribuído em forma de código-fonte; (ii) licenciado com o 
fim de fazer trabalhos derivados; ou (iii) redistribuível sem custos. Para fins de esclarecimento, 
a restrição precedente não impede a distribuição pelo Sublicenciado e este distribuirá o 
Software Adobe junto com o Software Google, sem custos. 

5. Termos adicionais. Em relação a qualquer atualização e novas versões do Software Adobe 
(coletivamente, "Atualizações") fornecidas aos Sublicenciados, a Adobe se reserva o direito de 
exigir termos e condições adicionais aplicáveis exclusivamente à Atualização e a futuras 
versões dela e somente até a extensão em que tais restrições sejam impostas pela Adobe para 
todas para todos os licenciados de tal Atualização. Se o Sublicenciado não concordar com tais 
termos e condições adicionais, não terá direitos de licença em relação a essa Atualização e 
seus direitos de licença relacionados ao Software Adobe terminarão automaticamente no 90º 
dia a partir da data em que tais termos adicionais se tornem disponíveis ao Sublicenciado. 

6. Avisos de direitos de propriedade. O Sublicenciado não poderá excluir ou, de qualquer 
modo, alterar os avisos de direitos autorais, marcas comerciais, logotipos ou avisos 
relacionados, ou avisos de outros direitos de propriedade da Adobe (e de seus licenciadores, 
se houver) que aparecem no Software Adobe ou nos materiais que o acompanham, nem 
permitir que os seus distribuidores o façam. 

7. Requisitos técnicos. O Sublicenciado e seus distribuidores podem distribuir o Software 
Adobe e/ou a Atualização somente em dispositivos que (i) atendam às especificações técnicas 
publicadas em http://www.adobe.com/mobile/licensees (ou em um site sucessor deste) e (ii) 
tenham sido verificados pela Adobe conforme estabelecido adiante. 

8. Verificação e atualização. O Sublicenciado deve enviar para a Adobe, para fins de 
verificação, cada produto seu (e cada versão dele) que contenha o Software Adobe e/ou a 
Atualização ("Produto do Sublicenciado") que não atenda aos critérios de isenção de 
Verificação de dispositivo a ser comunicado pelo Google. O Sublicenciado deverá pagar por 
cada envio que fizer, obtendo pacotes de verificação nos termos atuais da Adobe definidos em 
http://flashmobile.adobe.com/. O Produto do Sublicenciado que não passou na verificação não 
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pode ser distribuído. A verificação será realizada de acordo com o processo atual da Adobe 
descrito em http://flashmobile.adobe.com/ (“Verificação”). 

9. Perfis e central de dispositivo. O Sublicenciado será solicitado a inserir algumas informações 
de perfil sobre os Produtos do Licenciado como parte do processo de Verificação ou de algum 
outro método e fornecerá tais informações para a Adobe. A Adobe pode (i) usar tais 
informações de perfil conforme seja razoavelmente necessário para verificar o Produto do 
Sublicenciado (se tal produto for objeto de Verificação) e (ii) exibir tais informações de perfil no 
“sistema de inteligência de dispositivo da Adobe”, localizado em 
https://devices.adobe.com/partnerportal/, e torná-las disponíveis por meio das ferramentas e 
dos serviços de desenvolvimento e autoria da Adobe, para permitir que os desenvolvedores e 
os usuários finais vejam como o conteúdo ou os aplicativos são exibidos nos Produtos do 
Sublicenciado (por exemplo, como imagens de vídeo aparecem em alguns telefones). 

10. Exportação. O Sublicenciado reconhece que as leis e regulamentos dos Estados Unidos 
restringem a exportação e reexportação de commodities e dados técnicos originários dos 
Estados Unidos, o que pode incluir o Software Adobe. O Sublicenciado concorda que não 
exportará ou reexportará o Software Adobe sem a autorização adequada, se houver, dos 
Estados Unidos e dos governos estrangeiros. 

11. Termos de repasse de tecnologia. 

(a) A não ser que estejam de acordo com as permissões ou contratos aplicáveis, com as partes 
aplicáveis ou a partir delas, os Sublicenciados não deverão usar nem permitir o uso do 
Software Adobe para codificação ou decodificação de dados de áudio somente mp3 (.mp3) em 
qualquer dispositivo que não seja um PC (por exemplo, telefone celular ou set-top box). Além 
disso, os codificadores ou decodificadores de mp3 presentes no Software Adobe não podem 
ser usados ou acessados por qualquer produto que não seja o Software Adobe. O Software 
Adobe pode ser usado para a codificação ou decodificação de dados MP3 presentes em um 
arquivo swf ou flv que contenha vídeos, imagens ou outros dados. O Sublicenciado deverá 
reconhecer que o uso do Software Adobe para dispositivos que não sejam PC, como descrito 
nas proibições desta seção, pode exigir o pagamento de royalties de licenciamento ou outras 
quantias para terceiros que podem ter direitos de propriedade intelectual relacionados à 
tecnologia MP3, e que a Adobe e o Sublicenciado não pagaram nenhum royalty ou outras 
quantias por conta dos direitos de propriedade intelectual para tal uso. Se o Sublicenciado 
precisar de um codificador ou decodificador de MP3 para tal uso, será o responsável por obter 
a licença de propriedade intelectual necessária, incluindo quaisquer direitos de patente 
aplicáveis. 

(b) O Sublicenciado não usará, copiará, reproduzirá nem modificará (i) o código-fonte On2 
(desde que esteja aqui descrito como um componente do código-fonte) como sendo necessário 
para ativar o Software Adobe para decodificar vídeo no formato de arquivo de vídeo Flash (.flv 
ou f4v) e (ii) o código-fonte Sorenson Spark (desde que esteja aqui descrito como um 
componente do código-fonte) com o propósito limitado de corrigir bugs e melhorar o 
desempenho no Software Adobe. Todos os codecs fornecidos com o Software Adobe podem 
ser usados e distribuídos somente como uma parte integrada do Software Adobe e não podem 
ser acessados por nenhum outro aplicativo, incluindo outros aplicativos do Google. 

(c) O código-fonte pode ser fornecido com um codec AAC e/ou HE-AAC ("o Codec AAC"). O 
uso do Codec AAC está condicionado à obtenção de uma licença de patente adequada pelo 
Sublicenciado, que aborde as patentes necessárias conforme fornecido pelo Licenciamento 
VIA, para produtos finais nos quais o Codec AAC será usado. O Sublicenciado reconhece e 
concorda que a Adobe não está fornecendo ao Sublicenciado ou aos seus sublicenciados uma 
licença de patente para um Codec AAC nos termos deste Contrato. 

(d) O CÓDIGO-FONTE PODE CONTER CÓDIGO LICENCIADO SOB A LICENÇA DO 
PORTFÓLIO DE PATENTES AVC PARA USO PESSOAL NÃO COMERCIAL DE UM 
CONSUMIDOR PARA (i) CODIFICAR VÍDEO EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO AVC 
("VÍDEO AVC") E/OU (ii) DECODIFICAR VÍDEO AVC QUE TENHA SIDO CODIFICADO POR 
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UM CONSUMIDOR ENVOLVIDO COM ATIVIDADE PESSOAL NÃO COMERCIAL E/OU 
TENHA SIDO OBTIDO DE UM PROVEDOR DE VÍDEO LICENCIADO PARA FORNECER 
VÍDEO AVC. NENHUMA LICENÇA SERÁ CONCEDIDA NEM SERÁ CONSIDERADA 
IMPLÍCITA PARA OUTRO USO. MAIS INFORMAÇÕES PODEM SER OBTIDAS COM A 
MPEG LA, L.L.C., em http://www.mpegla.com. 

12. Atualização. O Sublicenciado não se aproveitará dos esforços do Google ou da Adobe para 
atualizar o Software Adobe em todos os produtos do Sublicenciado que incorporam o Software 
Adobe em conjunto com o Software Google ("Produtos do Sublicenciado"). 

13. Avisos de atribuição e propriedade. O Sublicenciado indicará o Software Adobe nas 
especificações do Produto do Sublicenciado disponíveis publicamente e incluirá a marca 
adequada do Software Adobe (especificamente, excluindo o logotipo corporativo da Adobe) no 
pacote ou nos materiais de marketing do Produto do Sublicenciado de maneira consistente 
com a marca de produtos de terceiros presentes nele. 

14. Sem garantia. O SOFTWARE DA ADOBE ESTÁ DISPONÍVEL PARA O SUBLICENCIADO 
PARA USO E REPRODUÇÃO "NA FORMA EM QUE SE ENCONTRA" E A ADOBE NÃO FAZ 
GARANTIA PARA O SEU USO OU DESEMPENHO. A ADOBE E SEUS FORNECEDORES 
NÃO GARANTEM, E NEM PODEM GARANTIR, O DESEMPENHO OU OS RESULTADOS 
OBTIDOS COM O USO DO SOFTWARE ADOBE. EXCETO POR QUALQUER GARANTIA, 
CONDIÇÃO, REPRESENTAÇÃO OU TERMO ATÉ A EXTENSÃO MÁXIMA PARA A QUAL O 
MESMO NÃO PODE SER EXCLUÍDO OU LIMITADO PELA LEI APLICÁVEL NA JURISDIÇÃO 
DO SUBLICENCIADO, A ADOBE E SEUS FORNECEDORES NÃO FAZEM GARANTIAS, 
CONDIÇÕES, REPRESENTAÇÕES OU TERMOS (EXPRESSOS OU IMPLÍCITOS, SEJA 
POR ESTATUTO, LEI ORDINÁRIA, PERSONALIZAÇÃO, DE USO OU ALGUM OUTRO), 
PARA QUALQUER QUESTÃO, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, GARANTIAS DE NÃO-
VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE TERCEIROS, DE COMERCIALIZAÇÃO, DE INTEGRAÇÃO, 
DE QUALIDADE SATISFATÓRIA OU DE ADEQUAÇÃO A UM OBJETIVO ESPECÍFICO. O 
SUBLICENCIADO CONCORDA QUE NÃO DEVERÁ FAZER NENHUMA GARANTIA, 
EXPRESSA OU IMPLÍCITA, EM NOME DA ADOBE. 

15. Limitação de responsabilidade. EM NENHUMA HIPÓTESE A ADOBE OU SEUS 
FORNECEDORES SERÃO RESPONSÁVEIS PERANTE O SUBLICENCIADO POR 
QUAISQUER DANOS, RECLAMAÇÕES OU CUSTOS, POR DANOS CONSEQUENCIAIS, 
INDIRETOS OU INCIDENTAIS, POR QUAISQUER LUCROS CESSANTES OU PERDAS 
ECONÔMICAS, MESMO SE UM REPRESENTANTE DA ADOBE TIVER SIDO AVISADO DA 
POSSIBILIDADE DE TAIS PERDAS, DANOS, RECLAMAÇÕES OU CUSTOS, OU POR 
QUALQUER RECLAMAÇÃO FEITA POR TERCEIROS. AS LIMITAÇÕES E EXCLUSÕES 
PRECEDENTES SE APLICAM ATÉ A EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL NA 
JURISDIÇÃO DO SUBLICENCIADO. A OBRIGAÇÃO AGREGADA DA ADOBE E DOS SEUS 
FORNECEDORES SEGUNDO ESTE CONTRATO OU EM RELAÇÃO A ELE DEVERÁ SE 
LIMITAR A MIL DÓLARES (US$ 1.000). Nada do que está descrito neste Contrato limita a 
responsabilidade da Adobe para com o Sublicenciado no caso de morte ou lesão pessoal 
resultante de negligência por parte da Adobe ou por reparação por ato ilícito extracontratual 
(fraude). A Adobe está agindo em nome dos seus fornecedores para fins de isenção, exclusão 
e/ou limitação de obrigações, garantias e responsabilidade, nos termos deste Contrato, mas 
em nenhuma outra circunstância e para nenhum outro fim. 

16. Termos de proteção de conteúdo 

(a) Definições. 

"Regras de conformidade e robustez" é o documento que define as regras de conformidade e 
robustez para o Software Adobe, localizado em http://www.adobe.com/mobile/licensees ou em 
um site sucessor a esse. 

"Funções de proteção de conteúdo" são os aspectos do Software Adobe desenvolvidos para 
garantir a conformidade com as Regras de conformidade e robustez e impedir a reprodução, 
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cópia, modificação, redistribuição ou outras ações relacionadas ao conteúdo digital distribuído 
para consumo dos usuários do Software Adobe, quando tais ações não são autorizadas pelos 
proprietários de tal conteúdo digital ou por seus distribuidores licenciados. 

"Código de proteção de conteúdo" é o código dentro de algumas versões designadas do 
Software Adobe que permitem certas Funções de proteção de conteúdo. 

"Chave" é um valor criptográfico presente no Software Adobe para ser usado na decodificação 
de conteúdo digital. 

(b) Restrições da licença. O direito do Sublicenciado de utilizar as licenças relacionadas ao 
Software Adobe está sujeito às restrições e obrigações extras a seguir. O Sublicenciado 
garantirá que os seus clientes cumpram estas restrições e obrigações na mesma extensão 
imposta ao Sublicenciado em relação ao Software Adobe. Qualquer falha cometida pelos 
clientes do Sublicenciado no cumprimento destas restrições e obrigações extras deverá ser 
tratada como violação de material pelo Sublicenciado. 

b.1. O Sublicenciado e seus clientes podem distribuir somente o Software Adobe que atenda às 
Regras de conformidade e robustez, de acordo com o que foi confirmado pelo Sublicenciado 
durante o processo de verificação descrito acima nos Termos da Adobe. 

b.2. O Sublicenciado não deverá (1) tirar proveito das Funções de proteção de conteúdo do 
Software Adobe ou de qualquer Software Adobe relacionado que seja utilizado para 
criptografar ou descriptografar conteúdo digital para o consumo autorizado pelos usuários do 
Software Adobe ou (ii) desenvolver ou distribuir produtos que sejam desenvolvidos para tirar 
proveito das Funções de proteção de conteúdo do Software Adobe ou de qualquer Software 
Adobe relacionado que seja utilizado para criptografar ou descriptografar conteúdo digital para 
o consumo autorizado pelos usuários do Software Adobe. 

(c) As Chaves são designadas aqui como Informação confidencial da Adobe e o Sublicenciado 
irá, em relação a elas, aderir ao Procedimento de manipulação de código-fonte da Adobe (a ser 
fornecido pela Adobe mediante solicitação). 

(d) Medida cautelar. O Sublicenciado concorda que a violação deste Contrato pode 
comprometer as Funções de proteção de conteúdo do Software Adobe e pode causar danos 
incomparáveis e permanentes aos interesses da Adobe e dos proprietários de conteúdo digital 
que dependem de tais Funções de proteção de conteúdo, e que indenizações podem ser 
inadequadas para compensar completamente tal dano. Portanto, o Sublicenciado concorda 
também que a Adobe tem o direito de procurar medidas cautelares para evitar ou limitar o dano 
causado por qualquer violação, além das indenizações. 

17. Terceiro beneficiário. A Adobe Systems Incorporated e a Adobe Software Ireland Limited 
são os terceiros beneficiários do contrato do Google com o Sublicenciado em relação ao 
Software Adobe, incluindo, sem limitação, os Termos da Adobe. O Sublicenciado concorda, 
não obstante qualquer coisa que determine o contrário no seu contrato com o Google, que o 
Google pode divulgar a identidade do Sublicenciado para a Adobe e certificar por escrito que o 
Sublicenciado iniciou um contrato de licença com o Google que inclui os Termos da Adobe. O 
Sublicenciado deve ter um contrato com cada um dos seus licenciados e, se esses licenciados 
tiverem permissão para redistribuir o Software Adobe, tal contrato incluirá os Termos da Adobe. 

12 de abril de 2010 
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Termos de Serviço do Safari 
 
 
APPLE INC.  
CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA O SAFARI PARA WINDOWS 
LICENÇA DE USO SIMPLES 
 
POR FAVOR, LEIA ESTE CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE ("LICENÇA") 
CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR O SOFTWARE APPLE. AO USAR O SOFTWARE 
APPLE, VOCÊ ESTARÁ CONCORDANDO EM ESTAR LIMITADO PELOS TERMOS DESTA 
LICENÇA. SE VOCÊ NÃO CONCORDAR COM OS TERMOS DESTA LICENÇA, NÃO UTILIZE 
O SOFTWARE. SE VOCÊ NÃO CONCORDAR COM OS TERMOS DA LICENÇA, PODERÁ 
DEVOLVER O SOFTWARE APPLE AO ESTABELECIMENTO ONDE O ADQUIRIU PARA 
OBTER UM REEMBOLSO. CASO O SOFTWARE APPLE TENHA SIDO ACESSADO 
ELETRONICAMENTE, CLIQUE EM "DISCORDAR". 
 
NOTA IMPORTANTE: Este software pode ser utilizado para reproduzir materiais. Você recebe 
a licença do software para reproduzir somente materiais que não possuam direitos autorais, 
materiais dos quais você seja o proprietário dos direitos autorais ou materiais para os quais 
você esteja autorizado ou tenha a permissão legal para reproduzir. Se você não souber ao 
certo quais são os seus direitos de cópia de qualquer material, você deve entrar em contato 
com o seu advogado. 
 
1. Geral. O software, a documentação e todas as fontes da Apple ou de softwares de terceiros 
que acompanhem esta Licença, seja em disco, em memória apenas para leitura, em qualquer 
outro meio físico ou em qualquer outra forma (coletivamente o "Software Apple") são 
licenciados, não vendidos, a você pela Apple Inc. ("Apple") para serem utilizados sob os termos 
desta Licença. A Apple e/ou seus licenciados conservam a propriedade do Software Apple e se 
reservam todos os direitos não concedidos expressamente a você. Os termos desta Licença 
regularão quaisquer atualizações de software fornecidas pela Apple que substituam e/ou 
complementem o produto Software Apple original, a menos que tal atualização contenha uma 
licença em separado e, nesse caso, os termos daquela licença prevalecerão.  
 
Os direitos de titularidade e de propriedade intelectual de/para qualquer conteúdo 
exibido/acessado por meio do Software Apple pertencem aos respectivos proprietários do 
conteúdo. Tal conteúdo pode estar protegido por leis de direitos autorais ou por outras leis ou 
tratados de propriedade intelectual, e podem estar sujeitos aos termos de utilização dos 
terceiros que estejam fornecendo esse conteúdo. Esta Licença não lhe concede quaisquer 
direitos de utilização deste conteúdo. 
 
2. Uso Autorizado pela Licença e Restrições.  
A. Sujeito aos termos e condições desta Licença, lhe é concedida uma licença não-exclusiva 
limitada para instalar e usar uma cópia do Software Apple em cada computador detidas ou 
controladas por você. O Software Apple pode ser usado para reproduzir materiais contanto que 
tal uso esteja limitado à reprodução de materiais que não possuam direitos autorais, materiais 
dos quais você seja o proprietário dos direitos autorais ou materiais para os quais você esteja 
autorizado ou tenha a permissão legal para reproduzir. Esta Licença não permite que o 
Software Apple exista simultaneamente em mais do que um computador, e você não pode 
tornar o Software Apple disponível em uma rede onde fosse utilizado por vários computadores 
ao mesmo tempo. Você pode fazer uma cópia do Software Apple em formato de apenas-leitura 
somente com fins de segurança, desde que esta cópia de segurança contenha todos os avisos 
de direitos autorais ou outros avisos proprietários constantes no original.  
 
Além das restrições estabelecidas acima, as bibliotecas de proprietário da Apple ("DLLs da 
Apple") incluídas no Software Apple são licenciadas somente: (i) para o uso com o Software 
Apple e (ii) para o seu uso pessoal ou uso interno de trabalho relacionado com o 
desenvolvimento do WebKit <<http://webkit.org/>>. Você não deve utilizar as DLLs da Apple 
para  qualquer outro fim, nem deve vincular, compilar ou combinar as DLLs da Apple com seus 
próprios programas, modificar, alugar, arrendar, emprestar, sub-licenciar ou redistribuir as DLLs 
da Apple, de forma parcial ou total. 
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B. Certos componentes do Software Apple e programas de fonte aberta de outras marcas 
incluídos no Software Apple foram ou podem ter sido disponibilizados pela Apple em seu site 
de fonte aberta (<http://www.opensource.apple.com/>) (coletivamente "componentes de fonte 
aberta"). Você pode modificar ou substituir somente esses componentes de fonte aberta, desde 
que: (a) o Software Apple modificado resultante seja utilizado, no lugar do Software Apple não 
modificado, em um único computador; e (b) você cumpra de qualquer outra forma com os 
termos desta Licença e com quaisquer termos de Licença que governem a utilização dos 
componentes de fonte aberta. A Apple não fica obrigada a fornecer nenhum tipo de 
atualizações, manutenção, garantia, suporte técnico ou qualquer outro tipo de suporte ou 
serviços ao Software Apple modificado resultante. 
 
Você reconhece expressamente que se alguma falha ou dano causado ao hardware Apple for 
resultado de modificações dos componentes de código aberto do Software Apple, tais falhas ou 
danos estarão excluídas dos termos de garantia do hardware Apple. 
 
C. Você não pode e concorda que não, ou permitirá que outras pessoas copiem (exceto se 
expressamente permitido por esta Licença), decompilem, revertam a engenharia, desmontem, 
tentem derivar o código fonte, decodifiquem, modifiquem, criem trabalhos derivados do 
Software Apple ou de qualquer parte dele (exceto se e somente na extensão de qualquer 
restrição precedente que esteja proibida pela lei aplicável ou na extensão que pode estar 
permitida pelos termos de licenciamento que regem o uso dos componentes de código aberto 
incluídos com o Software Apple). Qualquer tentativa que fazer o que foi dito anteriormente 
constitui uma violação dos direitos da Apple e dos licenciadores do Software Apple. 
 
3. Transferência. Você não pode alugar, arrendar, emprestar, vender, redistribuir ou 
sublicencia  o Software Apple. Você pode, entretanto, realizar uma única transferência 
permanente de todos seus direitos de licença do Software Apple em sua forma original a uma 
terceira parte, desde que: (a) a transferência inclua necessariamente todo o Software Apple, 
incluindo todos os componentes, o meio físico original, o material impresso e esta Licença; (b) 
você não retenha nenhuma cópia do Software Apple, completa ou parcial, inclusive cópias 
armazenadas em um computador ou outro dispositivo de armazenamento; e (c) a parte que irá 
receber o Software Apple leia e concorde em aceitar os termos e condições desta Licença. 
Todos os componentes do Software Apple são fornecidos como parte de um pacote e não 
podem ser separados do pacote e distribuídos como aplicativos independentes.  
 
Atualizações: Se uma atualização do Software Apple substituir completamente (instalação 
completa) uma versão do Software Apple licenciada previamente, você não poderá usar ambas 
as versões do Software Apple ao mesmo tempo nem poderá transferi-las separadamente. 
 
Cópias de revenda proibida NFR (Not For Resale) e de Avaliação: A despeito de outras 
seções desta Licença, o Software Apple com etiqueta de marca ou então fornecido a você de 
modo promocional e não para revenda somente pode ser utilizado para propósitos de 
demonstração, teste e avaliação e não pode ser revendido ou transferido. 
 
Cópias Acadêmicas: Se o pacote Software Apple possui uma etiqueta acadêmica ou se você 
adquiriu o Software Apple com um desconto acadêmico, você deve ser um Usuário Final 
Educacional Qualificado para usar o Software Apple. "Usuário Final Educacional Qualificado" 
engloba os estudantes, o corpo docente, os funcionários e administração que estudam e/ou 
trabalham em uma instalação institucional de ensino (ou seja, no campus de uma universidade, 
escolas do 1º ou 2º grau, públicas ou privadas). 
 
4. Consentimento para o Uso de Dados.  
(a) Dados de Diagnóstico e de Uso. Você concorda que a Apple e suas subsidiárias e agentes 
talvez coletem, manutenção, processem e usem informações técnicas, de uso, diagnósticas e 
relacionadas, incluindo, mas não se limitando às informações sobre o seu computador, o 
sistema e os aplicativos de software e periféricos, que são obtidas periodicamente para facilitar 
o fornecimento de atualizações de software, suporte a produtos e outros serviços a você (se 
houver algum) relacionados ao Software Apple e verificar se está de acordo com os termos 
desta Licença. A Apple talvez use essas informações, desde que sejam coletadas de forma 
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anônima e estejam em um formato que não identifique você pessoalmente, para melhorar seus 
produtos ou para fornecer serviços ou tecnologias a você. 
 
(b) Dados de Localização. A Apple e seus parceiros, licenciados, desenvolvedores e sites de 
terceiros podem fornecer certos serviços através do Software Apple que contam com as 
informações de localização. Para fornecer e melhorar esses serviços, onde disponível, a Apple 
e seus parceiros, licenciados, desenvolvedores e sites de terceiros podem transmitir, coletar, 
manter, processar e usar seus dados de localização, incluindo a localização geográfica em 
tempo real do dispositivo ou computador no qual o Software Apple é usado. Os dados de 
localização coletados pela Apple são coletados em uma forma que não identifica pessoalmente 
você e pode ser usado pela Apple e seus parceiros, licenciados, desenvolvedor e sites de 
terceiros para fornecer e melhorar produtos e serviços compatíveis com localização. Ao usar o 
recurso de geolocalização do Software Apple, você concorda e consente à Apple e a 
seus parceiros, licenciados, desenvolvedores e sites de terceiros a transmissão, 
coleção, manutenção, processamento e uso dos seus dados de localização para 
fornecer e melhorar tais produtos e serviços. Você pode retirar esse consentimento a 
qualquer momento desativando a configuração de Serviços de Localização no Software Apple. 
A configuração de Serviços de Localização é encontrada no painel de Segurança dentro do 
menu de Preferências do Software Apple. A não utilização desses recursos não causarão 
impacto na funcionalidade não compatível com localização do Software Apple. Se um site não 
for um site da Apple, a Apple não tem controle sobre esse site, suas práticas de privacidade ou 
sua utilização dos dados de localização. Ao acessar os sites de terceiros que utilizam ou 
fornecem os seus dados de localização, você está sujeito, e deve, verificar os termos de uso e 
política de privacidade desse site para entender como eles tratam os seus dados de 
localização. 
 
Em todos os momentos as suas informações serão tratadas de acordo com a Política de 
Privacidade da Apple que pode ser visualizada em: www.apple.com/br/legal/privacy/ 
<http://www.apple.com/br/legal/privacy/>. 
 
5. Término. Esta Licença é efetiva até que termine. Seus direitos sob esta Licença terminarão 
automaticamente ou, de outra forma, deixarão de ser efetivos, sem aviso prévio da Apple se 
você não cumprir quaisquer termos desta Licença. Com o término desta Licença, você deve 
deixar de utilizar o Software Apple e destruir todas as cópias, completas ou parciais, do 
Software Apple. Os itens 6, 7, 8, 11 e 12 desta Licença continuarão em vigor mesmo após 
qualquer término. 
 
6. Serviços e Materiais de Terceiros. 
(a) O Software Apple faz referência, mostra e vincula automaticamente com sites e informações 
de terceiros localizados no mundo inteiro através da Internet e o Software Apple também 
realiza ou proporciona acesso a serviços web da Apple e de terceiros, assim como extensões 
de terceiros (coletivamente e individualmente denominados “Serviços”). O uso dos Serviços 
requer acesso à Internet e o uso de determinados Serviços talvez exija que você aceite termos 
adicionais. 
 
(b) Você entende que ao utilizar o Software Apple ou qualquer um dos Serviços, talvez você 
encontre conteúdo que possa ser considerado ofensivo, indecente, ou censurável e que tal 
conteúdo pode ou não pode ser identificado como tendo uma linguagem explícita, e que o 
resultado de qualquer busca ou da entrada em uma URL em particular pode gerar links ou 
referências a material censurável, de forma automática e não intencionada. No entanto, você 
concorda em usar o Software Apple e os Serviços sob seu único risco e concorda que a Apple 
não será responsabilizada pelo conteúdo que pode ser considerado ofensivo, indecente ou 
censurável. 
 
(c) Ao usar o Software Apple e os Serviços, você reconhece e concorda que a Apple não é 
responsável pelo exame ou avaliação do conteúdo, precisão, integridade, conveniência, 
validade, cumprimento dos direitos autorais, legalidade, decência, qualidade ou qualquer outro 
aspecto dos materiais, extensões ou sites de terceiros. A Apple, seus empregados, afiliadas e 
subsidiárias não garantem ou recomendam e não assumem e não terão qualquer 
responsabilidade ou obrigação com você ou com qualquer outra pessoa pelos Serviços de 
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terceiros, materiais, extensões ou sites de terceiros ou por qualquer outro material, produto ou 
Serviços de terceiros. Os materiais e extensões de terceiros e links a sites de terceiros são 
fornecidos somente como uma comodidade para você.  
 
(d) As informações financeiras exibidas pelos Software Apple ou por quaisquer Serviços são 
para fins informativos gerais e não devem ser considerados conselhos de investimento. Antes 
de executar qualquer transação de valores baseada em informações obtidas através do 
Software Apple ou dos Serviços, você deve consultar com um profissional de finanças. Os 
dados de localização fornecidos pelo Software Apple ou por quaisquer Serviços são somente 
para fins de navegação básica e não pretendem ser usados em situações nas quais são 
necessárias informações de localização precisas ou nas quais dados de localização errôneos, 
imprecisos, tardios ou incompletos possam levar à morte, causar danos pessoais, danos de 
propriedade ou ambientais. Nem a Apple, nem nenhum dos seus fornecedores de conteúdo 
garantem a disponibilidade, exatidão, integridade, confiança ou conveniência das informações 
de ações, dados de localização ou de quaisquer dados exibidos pelo Software Apple ou por 
quaisquer dos Serviços.  
 
(e) Você concorda que os Serviços contém conteúdo, informações e material de proprietário 
que são de propriedade da Apple e/ou dos seus licenciadores e que estão protegidos pela lei 
de propriedade intelectual aplicável e por outras leis, incluindo, mas não se limitando, aos 
direitos autorais, e que você não utilizará tal conteúdo, informações e material de proprietário 
de outra forma que não seja o uso permitido dos Serviços. Nenhuma parte dos Serviços deve 
ser reproduzida de qualquer forma ou através de quaisquer meios. Você concorda que não 
modificará, alugará, arrendará, emprestará, venderá, distribuirá ou criará trabalhos derivados 
baseados nos Serviços, de qualquer forma, e você não deve explorar os Serviços de nenhuma 
forma não autorizada, incluindo, mas não se limitando, à transgressão ou sobrecarregamento 
da capacidade de rede. Além disso, você também concorda que não utilizará os Serviços de 
alguma forma que possa molestar, abusar, perseguir, ameaçar, difamar, infringir ou violar os 
direitos de qualquer outra parte, e que a Apple não será responsabilizada de nenhuma forma 
por qualquer tal uso que você possa fazer, nem por qualquer mensagem ou transmissão 
molesta, ameaçadora, difamatória, ofensiva, infringente ou ilegal que você possa receber como 
resultado do uso de quaisquer Serviços. 
 
(f) A Apple e seus licenciadores se reservam o direito de alterar, suspender, remover ou 
desabilitar o acesso a quaisquer Serviços, em qualquer momento e sem aviso prévio. Em 
nenhum caso a Apple será responsável pela remoção ou pela desabilitação do acesso a tais 
Serviços. A Apple também pode impor limites no uso ou no acesso a determinados Serviços, 
em qualquer caso e sem aviso prévio ou obrigação.  
 
7. Isenção de Garantias.  
7.1 Se você for um cliente que é um usuário (alguém que usa o Software Apple fora do seu 
negócio, empresa ou profissão), você pode possuir direitos legais em seu país de residência 
que talvez proíbam que as seguintes limitações sejam aplicáveis a você, e onde forem 
proibidas elas não serão aplicáveis a você. Para informar-se mais sobre os direitos, você deve 
contactar uma organização de orientação ao consumidor local. 
 
7.2 VOCÊ RECONHECE E ACEITA EXPRESSAMENTE QUE O RISCO DECORRENTE DA 
UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE APPLE É EXCLUSIVAMENTE SEU E QUE TODO O RISCO 
REFERENTE À QUALIDADE SATISFATÓRIA, DESEMPENHO, EXATIDÃO E ESFORÇO 
DEPENDE DE VOCÊ.  
 
7.3 NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI EM VIGOR, O SOFTWARE APPLE E 
QUAISQUER SERVIÇOS DA APPLE OU DE TERCEIROS EXECUTADOS OU FORNECIDOS 
PELA SOFTWARE APPLE (COLETIVAMENTE, OS SERVIÇOS) SÃO FORNECIDOS "NO 
ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM" E "CONFORME A DISPONIBILIDADE", COM TODAS 
AS FALHAS E SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, E A APPLE E OS 
LICENCIADORES DA APPLE (COLETIVAMENTE REFERIDOS COMO "APPLE" A 
PROPÓSITO DOS ITENS 7 E 8) RENUNCIAM EXPRESSAMENTE A TODAS AS GARANTIAS 
E CONDIÇÕES COM RESPEITO AO SOFTWARE APPLE E SERVIÇOS, EXPRESSAS, 
IMPLÍCITAS OU ESTATUTÁRIAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO, ÀS GARANTIAS 
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IMPLÍCITAS E/OU CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO, DE QUALIDADE SATISFATÓRIA, 
DE ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, DE EXATIDÃO, DE DIVERTIMENTO E 
DE NÃO VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS. 
 
7.4 A APPLE NÃO GARANTE - INDEPENDENTE DO DIVERTIMENTO COM O SOFTWARE 
APPLE - QUE AS FUNÇÕES CONTIDAS OU SERVIÇOS EXECUTADOS OU FORNECIDOS 
PELO SOFTWARE APPLE ATENDAM ÀS SUAS NECESSIDADES, QUE A OPERAÇÃO DO 
SOFTWARE OU SERVIÇOS APPLE SERÁ ININTERRUPTA OU LIVRE DE ERROS, QUE 
QUALQUER SERVIÇO CONTINUARÁ DISPONÍVEL, QUE O SOFTWARE OU SERVIÇOS 
APPLE SERÃO COMPATÍVEIS COM SOFTWARE DE TERCEIROS OU COM OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS, QUE OS DEFEITOS NO SOFTWARE OU SERVIÇOS APPLE 
SERÃO CORRIGIDOS.  
 
7.5 VOCÊ TAMBÉM CONCORDA QUE O SOFTWARE APPLE NÃO POSSUI A INTENÇÃO 
DE E NEM É ADEQUADO PARA SER UTILIZADO EM SITUAÇÕES OU AMBIENTES NOS 
QUAIS A FALHA DE, OU ERROS OU IMPRECISÕES NO CONTEÚDO, DADOS OU 
INFORMAÇÕES FORNECIDOS PELO SOFTWARE APPLE POSSAM CAUSAR A MORTE, 
DANOS PESSOAIS, OU DANOS FÍSICOS OU AMBIENTAIS GRAVES, INCLUINDO, SEM 
LIMITAÇÃO, O FUNCIONAMENTO DE INSTALAÇÕES NUCLEARES, SISTEMAS DE 
COMUNICAÇÃO OU DE NAVEGAÇÃO DE AERONAVES, CONTROLE DE TRÁFEGO 
AÉREO, SISTEMAS DE SUPORTE VITAL OU DE ARMAS.  
 
7.6 NENHUMA INFORMAÇÃO OU AVISO ORAL OU ESCRITO FORNECIDO PELA APPLE 
OU POR UM REPRESENTANTE AUTORIZADO DA APPLE CRIARÁ ALGUMA GARANTIA. 
SE O SOFTWARE OU SERVIÇO APPLE ESTIVER COMPROVADAMENTE DEFEITUOSO, 
VOCÊ ASSUMIRÁ O CUSTO INTEGRAL DE TODOS OS SERVIÇOS, REPAROS E 
CORREÇÕES NECESSÁRIOS. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO 
DE GARANTIAS IMPLÍCITAS OU LIMITAÇÕES EM ESTATUTOS DOS DIREITOS DO 
CONSUMIDOR EM VIGOR, ASSIM AS EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES ACIMA NÃO SERÃO 
APLICÁVEIS A VOCÊ.  
 
8. Limitação da Responsabilidade. DENTRO DO PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, EM 
NENHUM CASO A APPLE SERÁ RESPONSÁVEL POR DANOS PESSOAIS OU QUALQUER 
PREJUÍZO INCIDENTAL, ESPECIAL, INDIRETO OU CONSEQUENTE, INCLUINDO, SEM 
LIMITAÇÃO, PREJUÍZOS POR PERDA DE LUCRO, PERDA DE DADOS, NÃO 
CONTINUIDADE DO NEGÓCIO OU QUALQUER OUTRO PREJUÍZO OU PERDA 
COMERCIAL, DECORRENTES OU RELACIONADOS AO SEU USO OU SUA INABILIDADE 
EM USAR O SOFTWARE DE APPLE OU POR QUALQUER OUTRO MOTIVO, SEM LEVAR 
EM CONSIDERAÇÃO A TEORIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL (NÃO CUMPRIMENTO DE 
CONTRATO OU QUALQUER OUTRO) E ATÉ MESMO SE A APPLE HOUVER SIDO 
AVISADA DA POSSIBILIDADE DESTES PREJUÍZOS. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO 
PERMITEM A LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DANOS PESSOAIS OU 
PREJUÍZOS INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES, ASSIM ESTA LIMITAÇÃO NÃO SERÁ 
APLICÁVEL A VOCÊ. Sob nenhuma circunstância a responsabilidade integral da Apple com 
relação a você por todos os danos (além dos que poderão ser requeridos pela lei em vigor nos 
casos de danos pessoais) excederá a quantia de cinquenta dólares ($50.00). As limitações 
precedentes serão aplicáveis mesmo se o recurso descrito acima não cumprir seu propósito 
essencial. 
 
9. Controle de Exportação. Você não pode usar ou exportar ou reexportar o Software Apple, 
exceto na forma autorizada pela lei dos Estados Unidos e do país no qual o Software Apple foi 
adquirido. Particularmente, porém sem limitação, o Software Apple não poderá ser exportado 
ou reexportado (a) para qualquer um dos países embargados pelos EUA ou (b) para qualquer 
pessoa constante da lista de Cidadãos Especialmente Indicados do Departamento do Tesouro 
dos Estados Unidos ou da Relação de Pessoa Recusada do Departamento de Comércio dos 
Estados Unidos. Ao utilizar o Software Apple você declara e garante que não está situado em 
nenhum dos países ou listas descritas. Você concorda igualmente que não utilizará estes 
produtos para quaisquer finalidades proibidas pela lei dos Estados Unidos, incluindo, sem 
limitação, o desenvolvimento, desenho, fabricação ou produção de armas nucleares, armas 
químicas ou biológicas. 
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10. Usuários do Governo. O Software Apple e a documentação relacionada são "Itens 
Comerciais", de acordo com a definição deste termo no 48 C.F.R. (Code of Federal Rules) 
§2.101, consistindo em um "Software de Computador Comercial" e "Documentação de 
Software de Computador Comercial", de acordo com a maneira que estes termos são utilizados 
no 48 C.F.R. §12.212 ou no 48 C.F.R. §227.7202, conforme for aplicável. Consistente com o 48 
C.F.R. §12.212 ou 48 C.F.R. §227.7202-1 à 227.7202-4, conforme for aplicável, o Software de 
Computador Comercial e a Documentação de Software de Computador Comercial são 
licenciados aos usuários do Governo dos Estados Unidos (a) somente como Itens Comerciais e 
(b) apenas com os direitos que são oferecidos a outros usuários de acordo com os termos e 
condições aqui descritos. Os direitos não publicados estão protegidos pelas leis de direitos 
autorais dos Estados Unidos. 
 
11. Lei de Controle e Exequibilidade. Esta Licença será governada por e interpretada de 
acordo com as leis do Estado da Califórnia, excluindo seus conflitos de princípios de lei. Esta 
Licença não deverá ser governada pela convenção das Nações Unidas sobre contratos para a 
venda internacional de produtos e a aplicação destas duas está expressamente excluída. Se 
você for usuário residente no Reino Unido, esta licença será governada pelas leis de jurisdição 
da sua residência. Se por algum motivo, um tribunal competente determine que qualquer 
disposição, ou parte da mesma, é inexequível, as demais disposições desta Licença 
permanecerão em pleno vigor.  
 
12. Acordo Integral; Idioma Oficial. Esta Licença constitui o acordo integral entre você e a 
Apple com respeito ao Software Apple e prevalece sobre todos os entendimentos anteriores ou 
contemporâneos relativos ao referido uso. Nenhuma modificação ou alteração dos termos 
desta Licença será vinculante, a menos que assinada pela Apple. Qualquer tradução desta 
Licença é realizada para exigências locais e caso haja uma disputa entre a versão em inglês e 
a versão em outro idioma, a versão em inglês desta Licença deve prevalecer, na extensão 
permitida pela lei local da sua jurisdição. 
 
13. Autorizações e termos de terceiros.  
A. Partes do Software Apple utilizam ou incluem software de terceiros e outros materiais 
protegidos por direitos autorais. Os créditos, termos de Licença e isenções adicionais para tais 
materiais estão incluídos na documentação eletrônica "on-line" do Software Apple ou pode, por 
outra lado, acompanhar tal material, e o uso que você fizer de tais materiais é regulado por 
seus respectivos termos.  
 
B. Algumas bibliotecas de software e outros softwares de terceiros incluídos no Software Apple 
são softwares gratuitos e estão licenciados sob os termos da Licença Pública Geral de 
Bibliotecas GNU (LGPL) versão 2 ou 2.1. Você pode obter uma cópia completa da linguagem 
de máquina do código fonte deste software LGPL sob os termos da LGPL, sem custo, exceto o 
custo da mídia, do envio e da manipulação, mediante um pedido por escrito à Apple. O 
software LGPL é distribuído com o objetivo de ser útil, mas SEM NENHUMA GARANTIA, 
inclusive sem a garantia implícita de COMERCIALIDADE ou de ADEQUAÇÃO A UM 
OBJETIVO EM PARTICULAR. Uma cópia da LGPL está incluída no Software Apple. 
 
C. O uso do Google Safe Browsing Service está sujeito aos Termos de Serviço do Google 
(<http://www.google.com/terms_of_service.html>) e à Política de Privacidade do Google 
(<http://www.google.com/privacypolicy.html>). 
 
14. Restrições de Serviço do Yahoo Search. O Serviço Yahoo Search, disponível através do 
Safari, está licenciado para o uso nos seguintes países: Argentina, Aruba, Austrália/Nova 
Zelândia, Áustria, Barbados, Bélgica, Bermudas, Brasil, Bulgária, Canadá, Ilhas Cayman, Chile, 
China, Colômbia, Chipre, República Checa, Dinamarca, República Dominicana, Equador, El 
Salvador, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Granada, Guatemala, Hong Kong, Hungria, 
Islândia, Índia, Indonésia, Irlanda, Itália, Jamaica, Japão, Latvia, Lituânia, Luxemburgo, 
Malásia, Malta, México, Países Baixos, Nova Zelândia, Nicarágua, Noruega, Panamá, Peru, 
Filipinas, Polônia, Portugal, Porto Rico, Romênia, Singapura, Eslováquia, Eslovênia, Coréia do 
Sul, Espanha, Santa Lúcia, São Vicente, Suécia, Suíça, Taiwan, Tailândia, Bahamas, Trinidad 
e Tobago, Turquia, Reino Unido, Uruguai, Estados Unidos e Venezuela. 
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