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Tomo a liberdade de usar o editoral desta edição da Linux Magazine
para fazer uma constatação: a primeira edição brasileira da LinuxCon mexeu com o mercado nacional de TI. O evento, desenvolvido
e organizado a quatro mãos no Brasil pela Linux Foundation e pela
Linux New Media do Brasil, contou com a presença de Linus Torvalds, entre muitos outros participantes ilustres. Era a conferência
que faltava ao Brasil. A despeito dos problemas organizacionais – que
podem ser considerados resolvidos para a edição de 2011 – o sucesso
do evento, bem como seus desdobramentos posteriores, só pode ser
considerado estrondoso.
A conferência havia sido dimensionada para cerca de 700 pessoas,
mas nas horas finais que a antecederam, em torno de 1.000 pessoas já
haviam se inscrito para participar. Claro, isso gerou alguma confusão
durante o credenciamento, já que a confecção dos crachás de cerca
de 300 pessoas teve de ser realizada “na hora”. Superado esse tumulto
inicial, entretanto, o evento mostrou a que veio: keynotes internacionais em profusão, grade sólida de palestras e atividades de primeira
linha. Linus Torvalds esbanjou simpatia e conversou com o público
e com a imprensa, além de conceder uma entrevista exclusiva para
a Rede Globo de Televisão, veiculada no canal GloboNews às 14h30
do dia 03/09/10. Se o leitor não teve oportunidade de assistir, o vídeo
da entrevista ainda está disponível no portal G1 http://migre.me/1ipd8.
Praticamente todos os jornais de grande circulação do País, bem
como todas as revistas e portais de tecnologia, noticiaram o evento,
alguns deles quase em tempo real. Uma semana após a realização da
conferência, ainda era possível encontrar extenso material a seu respeito em veículos de massa, como jornais e revistas, e mesmo aquelas
mídias mais “tímidas” na divulgação de temários relacionados ao Linux
e ao Software Livre, se manifestaram positivamente a esse respeito – a
maior delas, inclusive, citando o Brasil como palco de evento consagrados, como o FISL e a LinuxCon.
Fato: a LinuxCon conseguiu finalmente colocar o Linux e o Software Livre no “radar” do público leigo no Brasil. Contabilizamos,
aproximadamente, uma centena de artigos e notícias a respeito do
evento e, no fechamento desta edição, mais de 15 dias após o seu
encerramento, ainda havia material sendo publicado, ainda que esporadicamente. A edição de 2011, anunciada por Jim Zemlin, diretor
presidente da Linux Foundation, em seu keynote de encerramento,
deverá disseminar ainda mais a percepção do Linux junto ao público
em geral – apesar de a audiência da LinuxCon ser basicamente formada por um público técnico. Propósito precípuo da Linux Foundation, a promoção do Linux e do Software Livre e de Código Aberto
no mercado brasileiro não poderia ter ganhado maior impulso do que
esse. Portanto, fique ligado! No próximo ano estaremos de volta, com
muitas novidades! n
Rafael Peregrino da Silva
Diretor de Redação
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