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1. INTRODUÇÃO
A ideia para este livro surgiu do facto de eu próprio utilizar, no sistema Windows XP, no
meu dia-a-dia bastantes ferramentas de software gratuitas – nalguns casos porque são
boas alternativas a produtos comerciais ou shareware mas noutros pela simples razão de
que nem sequer existem produtos comerciais que eu pudesse usar mesmo que quisesse.

Por outro lado, ainda recentemente (juro que não inventei isto para ilustrar o meu ponto
de vista!) fui a casa de um amigo resolver um problema suscitado pela instalação de
um jogo que basicamente deu cabo do sistema operativo (Windows Me) – algo que
acontece muito mais frequentemente do que se possa julgar.1

Tive de levar o computador para o meu escritório e as coisas foram de tal forma que
tive de contactar o meu amigo para saber se tinha os discos dos programas instalados,
pois podia precisar de formatar o disco rígido – algo que eu só faço em último caso. 

Ora, qual não foi o meu espanto (OK, reconheço que não fiquei muito espantado...)
quando percebi que o Microsoft Office e o Adobe Photoshop instalados na máquina
eram umas cópias “arranjadas” por aí.

Mas o mais surpreendente não foi isso, mas sim perceber que o meu amigo nem sequer
fazia muita questão de ter aqueles programas. Quando lhe perguntei para que precisava
do Office (não conheço muitas pessoas, fora de contextos empresariais específicos, que
precisem mesmo de toda a funcionalidade oferecida pelo Office), admitiu que tudo o que

1. Para os leitores mais cínicos que gostam de deitar as culpas para todas as desgraças à Microsoft, devo dizer que
descobri depois que se tratava de uma versão do Windows 98 em português actualizada com uma versão do Windows
Me em inglês!, algo que eu nem sequer julgava ser possível.
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necessitava era de um processador de texto e de abrir (mas não criar) apresentações de
PowerPoint. Quanto ao Photoshop, reconheceu que se eu lhe arranjasse uma alternati-
va legal, tudo o que ele precisava era abrir imagens e, por vezes, redimensioná-las.

Resultado: instalei-lhe o pacote freeware alternativo ao Office chamado 602Pro, o
visualizador gratuito de ficheiros PowerPoint disponibilizado pela Microsoft e o editor de
imagem XnView. Tudo legal, tudo gratuito e com toda a funcionalidade de que o meu
amigo precisava.

Claro que também posso dar-lhe exemplos ao contrário. Na minha empresa decidi pou-
par uns euros optando por instalar o OpenOffice em vez do Microsoft Office mas aca-
bei por descobrir que algumas pequenas funcionalidades específicas do produto da
Microsoft eram suficientemente importantes para mim para valer a pena investir no
Office “verdadeiro”. Mesmo assim, mantenho o OpenOffice nalgumas máquinas, pou-
pando desse modo alguns milhares de euros, onde essa funcionalidade não é crucial.

Resumindo, existem hoje inúmeros programas gratuitos que podem substituir com van-
tagem produtos comerciais ou, pelo menos, evitar que esteja a pisar o risco da lei ao
utilizar versões piratas de produtos comerciais. Por outro lado, existem produtos gratui-
tos que aprendi a usar e a respeitar, de tal forma que não encontro quaisquer alterna-
tivas, pagas ou não, e sem os quais já não consigo passar.

Mas encontrar (bom) software gratuito não é tão simples como se pensa. Muitas revis-
tas anunciam – falaciosamente – a inclusão de “programas grátis” nos CD-ROMs que
acompanham as suas capas, para descobrirmos depois que se trata de versões de
demonstração ou shareware cuja distribuição é grátis mas que carecem de pagamento
para se tornarem de alguma forma úteis.
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Por outro lado, nem todos os sites na Internet têm software de qualidade e outros ainda
misturam freeware com shareware sem oferecerem ferramentas que nos permitam dis-
tinguir (nem pesquisar) uns e outros. Outros ainda acabam por oferecer tantos progra-
mas semelhantes e que fazem a mesma coisa que se torna difícil seleccionar aquele
que mais nos interessa. 

É aqui que este livro pretende ajudar, mostrando não só onde encontrar software gra-
tuito, como também seleccionar aquele que mais lhe convém. 

Além disso, o livro apresenta-lhe uma colecção de software suficientemente abrangente
para garantir a produtividade de qualquer utilizador doméstico ou mesmo empresarial.

As aplicações estão organizadas em dez rubricas:
• Automação de escritório e produtividade
• Edição de imagem e fotografia digital
• Multimédia e entretenimento
• Redes
• Internet
• Conversas e comunicações
• Segurança
• Utilitários essenciais
• Outros programas
• Software obrigatório

Mas primeiro precisamos de distinguir o trigo do joio.

1. INTRODUÇÃO
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2. SHAREWARE, FREEWARE E COMPANHIA
O software gratuito dá normalmente pelo nome de freeware, embora haja muitas varia-
ções, todas elas criadas a partir do conceito original de shareware.

A ideia por detrás do shareware é a de um programa (software) cuja distribuição é gra-
tuita de forma a que os potenciais interessados possam testar as sua capacidades
durante um certo período de tempo (ou um determinado número de utilizações) antes
de o adquirirem. Nessa altura, deverão pagar uma taxa de registo que tornará a utiliza-
ção do programa legal por tempo indeterminado – em suma, um conceito de “experi-
mente antes de comprar” (try before you buy).

Até há uns anos, a maior parte do shareware consistia em programas 100% funcionais
que continuavam a poder ser usados mesmo para além do período de avaliação. A
única coisa que sucedia é que, ultrapassado esse período, o programa passava a exibir
algum tipo de aviso mais ou menos irritante (nag screen) que lembrava o utilizador para
a necessidade de registar (pagar) o programa caso o pretendesse continuar a usar.

Uma vez que este processo dependia sobretudo da honestidade de quem usava o pro-
grama, e poucos acabavam por o registar, hoje a maioria do shareware deixa pura e
simplesmente de funcionar após o período de avaliação ou então passa a oferecer ape-
nas um nível muito reduzido de funcionalidade – aquilo a que se chama crippleware.

Muitos programas comerciais famosos são ainda hoje distribuídos em regime de share-
ware – é o caso do Nero Burning ROM, um dos mais usados programas de criação e
cópia de CDs e DVDs, ou o célebre compressor/descompressor de ficheiros Winzip.



Com o passar do tempo surgiram muitas variações sobre o conceito de shareware (to
share=partilhar) e freeware (free=grátis) cujos nomes dão, de alguma forma, pistas
sobre aquilo que é oferecido. De qualquer forma, na esmagadora maioria dos casos
(mas não todos) qualquer que seja o conceito, o software pode ser distribuído e copia-
do de forma gratuita.

• Shareware
O conceito original. A ideia de um software de distribuição gratuita que é possível usar
e testar antes de adquirir. Depois de um determinado período de avaliação (após o qual
o programa poderá ou não continuar funcional) o utilizador deverá pagar uma taxa de
registo de forma a poder continuar a usá-lo legalmente.

• Freeware
Software cuja utilização é gratuita. Na maior parte dos casos, a sua distribuição é igual-
mente livre (há excepções: por exemplo, o leitor multimédia QuickTime, da Apple, é fre-
eware mas só pode ser obtido oficialmente a partir do site www.apple.com/quicktime). 

Contudo, apesar de gratuito, o autor do programa retém os respectivos direitos de autor.
A natureza da utilização pode também ter limitações – por exemplo, ser grátis para uti-
lização privada mas requerer uma taxa de registo caso a utilização seja feita no contex-
to de uma utilização empresarial ou com fins lucrativos.

• Adware
Software – normalmente freeware – cujo autor é remunerado, por terceiros, através da
exibição de publicidade na interface do programa (ad=anúncio).

• Crippleware
Software – normalmente freeware – cuja funcionalidade se encontra de algum modo
limitada (cripple=estropiado).

• Poscardware
Software – normalmente freeware – cujo autor solicita o envio de um postal ilustrado
(postcard) a título de registo, o qual pode ou não ser facultativo.

• Donationware
Software – normalmente freeware – cujo autor solicita o envio de um donativo a título
de registo ou facultativamente.

• Nagware
Software – normalmente shareware – que aborrece o utilizador (to nag=chatear) com
ecrãs ou outros tipos de aviso no sentido de este registar o produto após o período de
avaliação.

• Spyware
Software que recolhe dados pessoais sobre o utilizador e/ou sobre os seus hábitos de
navegação na Internet. O spyware pode ser considerado um tipo de software por si só
ou ser incorporado em programas tipo shareware ou freeware clássicos.
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2. SHAREWARE, FREEWARE E COMPANHIA

• Public Domain
Software que além de ser de utilização e distribuição gratuita (freeware) pode ser tam-
bém alterado pelo utilizador, uma vez que o(s) seu(s) autor(s) prescindiu dos direitos
sobre ele e o código passou efectivamente para o domínio público.

• Open Source Software
Software (freeware) desenvolvido de forma distribuída por uma comunidade de progra-
madores. Também conhecido como software “livre” como contraponto a simplesmente
“grátis”. Os termos do licenciamento e distribuição estão reunidos numa licença cha-
mada GPL e que é um pouco mais complexa do que parece, especialmente para os pro-
gramadores, como poderá ser observado consultando www.gnu.org/philosophy/free-
software-for-freedom.html. Contudo, para o utilizador final, o freeware com uma licença
GPL é sempre de utilização grátis em qualquer circunstância. Ver Apêndice D.

• Abandonware
Um programa – que poderá ser software comercial, shareware, freeware ou outro – cujo
desenvolvimento foi abandonado pelo seu autor (indivíduo ou empresa) mas que se
mantém disponível, designadamente através da Internet. A legalidade da utilização
deste tipo de programas é discutível mas, de forma geral, tolerada, mesmo quando os
programas em causa foram originalmente programas comerciais sem qualquer intenção
de distribuição e/ou utilização livre.

• Trialware/Demo
Pode ser uma forma de crippleware. O trialware (trial=teste) consiste frequentemente
em aplicações 100% funcionais à excepção de uma ou duas funções cruciais – impos-
sibilidade de gravar e/ou imprimir um ficheiro, por exemplo. Quanto às demos, são uma
forma muito usada pela indústria de jogos para promover os seus produtos, dando ape-
nas os primeiros níveis do jogo e deixando o jogador a salivar pelo produto completo –
quando ele é bom, claro!

2.1 GRÁTIS PORQUÊ?

Uma das questões que muitas pessoas colocam, consciente ou inconscientemente,
sobre o freeware é a seguinte: porquê oferecer aquilo que poderia ser vendido? Porque
quando a esmola é muita, o pobre desconfia…

Não existe uma resposta única para isto, pois depende em grande parte das motivações
dos autores dos programas – nuns casos perfeitamente compreensíveis, mas noutros
nem tanto.

De facto, uma coisa é o shareware, em que os autores procuram efectivamente uma
remuneração para o seu trabalho, e outra é o freeware, em que a ideia é precisamen-
te prescindir dessa remuneração.

Uma das razões é a de que, por vezes, o freeware consiste em aplicações muito sim-
ples cujos autores desenvolveram originalmente para seu uso pessoal – para resolver
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7. AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO 
E PRODUTIVIDADE

O mundo do software grátis é rico em pequenos utilitários e aplicações simples. Mas
isso não significa que não possa poupar centenas, ou mesmo muitos milhares de euros,
se gerir uma empresa com muitos computadores – ao instalar aplicações que são capa-
zes de substituir grandes e dispendiosos pacotes de software, como o Microsoft Office.



7.1 OPENOFFICE

O OpenOffice.org (é este o nome oficial, com “.org” e tudo, mas a partir daqui passare-
mos apenas a chamar-lhe OpenOffice) é o paradigma do bom software gratuito.
Desenvolvido originalmente a partir de um programa alemão chamado StarOffice
(www.staroffice.de) e fruto de um esforço da comunidade Open source, a sua utilização
é grátis para qualquer tipo de uso, incluindo comercial, uma vez que utiliza uma licen-
ça GPL (ver apêndice D).

Concebido para oferecer uma alternativa gratuita ao Microsoft Office, o programa é
constituído por diferentes módulos que funcionam de forma integrada mas, ao mesmo
tempo, independente: processador de texto, folha de cálculo, programa de apresenta-
ções, desenho, base de dados, editor HTML, etc. Todos os programas possuem forma-
tos de ficheiro próprios mas são capazes de abrir e gravar nos formatos usados pelo
Office da Microsoft.

A partir da versão 2.0 o pacote passou a contar com um programa de gestão de bases
de dados para concorrer com o Microsoft Access. 

Instalação

A instalação do programa até à versão 1.1.5 requer a descompactação de um arquivo
zip com mais de 60 megabytes e que contém cerca de 500 ficheiros (!). Contudo, a
partir da versão 2.0 este aspecto foi corrigido e o arquivo .exe, uma vez descompacta-
do, contém apenas uma dúzia de ficheiros.
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Nome: OpenOffice.org

Tipo: Conjunto de ferramentas de produtividade.

Autor: Comunidade Open source

Versão testada: 2.0 

Licença: GPL

Programa que pode substituir: Microsoft Office

Site: www.openoffice.org

Dimensão do ficheiro: 73 MB

Disponível em português? Sim

Windows suportado: Todos de 32 bits (Windows 95: versão 1.0.31).

Outras plataformas? Linux, Solaris, FreeBSD, MacOS

Documentação: http://documentation.openoffice.org/



377. AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO E PRODUTIVIDADE

Em qualquer dos casos, uma vez descompactado o arquivo que obteve a partir da
Internet, procure o ficheiro setup.exe e execute-o10. No caso da versão 2.0 nem é
necessário, pois o ficheiro auto-descompactável irá criar uma pasta chamada Open-
Officeorg 2.0 Installation Files com todos os ficheiros necessários à ins-
talação e executará automaticamente o ficheiro setup.exe. Para funcionar correctamen-
te, o OpenOffice requer que tenha instalada a última versão da Java Virtual Machine, da
Sun, que deverá obter a partir de www.java.com, caso não a tenha já (ver Apêndice A).

O processo de instalação é relativamente simples11, tendo apenas de clicar em alguns
botões para confirmar a sua aceitação da licença GPL.

Em seguida, deverá introduzir o seu nome de forma a personalizar o programa. Pode
preencher apenas o campo com o seu nome, deixando o campo relativo à empresa
(ORGANIZAÇÃO) em branco.

10. Existe uma versão do OpenOffice especialmente formatada para poder correr directamente a partir de um disposi-
tivo de armazenamento USB. Procure-o em http://johnhaller.com/jh/useful_stuff /portable_openoffice/.

11. Foi analisada a versão 2.0 do programa, a qual, à data da produção deste livro (Set/Out 2005), estava apenas
disponível em português do Brasil. Contudo, todas as anteriores edições do OpenOffice têm sido disponibilizadas em
Português europeu pelo que é relativamente seguro afirmar que o mesmo deverá acontecer também com a versão 2.0.
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O instalador permite-lhe definir, no caso do Windows XP, se pretende que o programa
fique disponível apenas para si ou para qualquer outro utilizador que tenha uma conta
criada no computador (QUALQUER…/SOMENTE PARA MIM).

No ecrã seguinte é possível definir se pretende que o programa realize uma instalação
COMPLETA ou PERSONALIZADA:

Se pretende seleccionar o local exacto onde o programa vai ser instalado (útil caso tenha
mais do que um disco e goste de instalar os programa num disco diferente da unidade
onde o Windows está instalada) e/ou pretende apenas instalar alguns dos componen-
tes do produto.



397. AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO E PRODUTIVIDADE

Caso tenha seleccionado a opção de instalação personalizada, o ecrã seguinte permite
escolher quais os módulos a instalar – por exemplo, pode pretender apenas o proces-
sador de texto (OpenOffice.org Writer) e a folha de cálculo (OpenOffice.org Calc). Entre
os componentes opcionais encontram-se filtros de importação e exportação e um
pequeno utilitário, denominado QuickStarter, que fica residente na área da bandeja do
sistema do Windows e que permite um arranque mais rápido da aplicação.

Em seguida, terá oportunidade de predefinir, se assim o desejar, que será o OpenOffice
a abrir automaticamente os documentos gerados pelo Microsoft Office, ou seja, docu-
mentos de texto em formato Word (.doc), folhas de cálculo geradas pelo Excel (.xls) e
apresentações criadas pelo PowerPoint (.ppt).

Pode escolher apenas um ou todos os formatos de ficheiro. Para isso, seleccione cada
uma das opções pretendidas.

Uma vez instalado, deverá escolher o módulo do programa a partir do menu INICIAR do
Windows:
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Configuração inicial

Uma vez instalado o programa, surgirão uma série de ecrãs quando correr o programa
pela primeira vez, os quais permitem personalizar e, eventualmente, registar a aplicação12.

Além do mais, este processo assegura que o utilizador – pelo menos teoricamente – leu
a licença GPL do programa antes de o utilizar pela primeira vez. 

12. Lamento o facto de estes ecrãs estarem em inglês, mas acontece que o OpenOffice foi o primeiro programa que
analisei quando comecei a escrever este livro; no final, voltei ao site OpenOffice.org para verificar se havia uma versão
nova – havia. Instalei-a mas, uma vez que o instalador detectou que eu já tinha passado pelo processo de registo, já
não exibiu estes ecrãs, razão pela qual os mantenho na versão inglesa.



417. AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO E PRODUTIVIDADE

Em seguida, é convidado a introduzir o seu nome e iniciais:

E, finalmente, a registar o programa – algo que é facultativo e nunca mais será solici-
tado caso assim o deseje:

Este processo surge qualquer que seja o módulo inicial que tenha escolhido e, uma vez
concluído, não volta a surgir, mesmo que usemos outro dos módulos do programa.
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Configuração avançada

Não vale a pena explicar em pormenor como funciona o OpenOffice, uma vez que a
ideia é, precisamente, a de que funcione de forma tão parecida quanto possível com os
módulos equivalentes da Microsoft.

As interfaces são semelhantes entre si, com muitos menus e botões comuns e permi-
tem que os esforços de aprendizagem para qualquer um dos módulos possam ser pelo
menos parcialmente aproveitados para os outros:

OpenOffice Base (base de dados)

OpenOffice Calc (folha da cálculo)

OpenOffice Draw (desenho)

OpenOffice Impress (apresentações)

OpenOffice Math (equações matemáticas)

OpenOffice Writer (processador de Texto)

OpenOffice Writer em modo de editor HTML






