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EDITORIAL

Editora de Arte
Paola Viveiros
pviveiros@linuxmagazine.com.br

No âmbito das atividades precípuas para manutenção das operações e da
saúde financeira da empresa responsável pela publicação da Linux Magazine,
a Linux New Media do Brasil, uma das que demandam especial atenção é a
comercialização de publicidade, seja ela nos veículos impressos ou onlines da
editora. E, apesar da estranheza inicial de gestores de marketing em empresas
e agências de publicidade por ocasião de um primeiro contato com o título
da revista – com a consequente afirmação: “Não tenho nada para Linux!” –
após um diálogo inicial, fica claro que o título da publicação e a veiculação
de publicidade nela não têm necessariamente muito a ver com a existência
de produtos e serviços em Linux ou em Software Livre e de Código Aberto
(apesar de ofertas de soluções nesses segmentos serem ainda mais aderentes
ao perfil do nosso leitor). Muito mais do que isso, o que conta – ou deveria
contar – realmente para anunciantes da Linux Magazine é a possibilidade
de falar com decisores: aquelas pessoas-chave dentro das empresas, responsáveis pela contratação de soluções e serviços e pela aquisição de produtos.
Isso dá o que pensar: via de regra, os anunciantes, especialmente os de
produtos e serviços de tecnologia, tendem a imaginar que os veículos em
que anunciam devem ser dirigidos a um leitor cujo cargo esteja situado no
que se convencionou chamar de C-level – CIOs, CEOs, COOs e CFOs
(respectivamente, diretores de tecnologia, executivo, de operações e financeiro); esperam, no mínimo, que tais publicações atinjam a camada
intermediária da gerência de tecnologia. A ideia parece infalível: se exponho meus produtos e serviços ao expoente máximo da cadeia de decisão, é
mais provável que o anúncio gere retorno (leia-se, negócios). Em que pese
a força inicial dessa ideia, ela tem um componente simplista e falacioso
que mascara a face do verdadeiro decisor dentro das empresas, especificamente no departamento de tecnologia: o administrador de redes e sistemas.
É esse o profissional que, efetivamente, “faz acontecer” dentro do setor
de tecnologia da empresa. Os bons gestores de tecnologia de mais alto nível
já ocuparam essa posição por anos no passado, e justamente por isso ascenderam hierarquicamente dentro das companhias. Hoje, esses profissionais
de mais alto escalão estão principalmente envolvidos com as estratégias
“macro” de definição do tipo de tecnologia de que a empresa necessita para
funcionar de maneira mais eficiente. Entretanto, quem homologa, analisa,
procura, compara, sugere e, finalmente, implementa soluções e configura
produtos de tecnologia dentro do ambiente corporativo é o administrador
de redes e sistemas. E, normalmente, o administrador que se destaca é
aquele que detém o melhor domínio e entendimento das tecnologias de
que a empresa precisa para ser bem sucedida em seu segmento de atuação – e isso inequivocamente passa pela necessidade da existência de um
profundo conhecimento do Linux e do Software Livre, que requer mais do
que simplesmente saber apontar e clicar: há que se deter o conhecimento
conceitual de todas as tecnologias com a qual se tem contato.
Assim, esse profissional não aceita a adoção de soluções top-down, e está
não só e intrinsecamente envolvido em toda a cadeia decisória dentro da
empresa, como é efetivamente aquele que dirige todo o processo de aquisição de produtos e soluções e de contratação de serviços, desonerando o
seu superior. Vida longa ao administrador! n
Rafael Peregrino da Silva
Diretor de Redação
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