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EDITORIAL

Show do milhão (de €)

Diretor Geral
Rafael Peregrino da Silva
rperegrino@linuxmagazine.com.br

Atendendo a uma solicitação da bancada dos eleitores livres (Freie Wähler)
de sua câmara municipal, a cidade de Munique divulgou que a migração para Linux realizada no âmbito do projeto LiMux poupou a bagatela de (mais de) 10 milhões de euros aos cofres do município desde sua
implantação (cerca de R$ 28 milhões, no fechamento desta edição da
Linux Magazine). Isso para uma solução que compreende nada menos
que as 11.700 estações de trabalho dos funcionários da administração pública daquela cidade alemã, agora equipadas com uma distribuição Linux
desenvolvida especificamente para essa finalidade, com os aplicativos de
costume (pacote de aplicativos para escritório, navegador, leitor de e-mails
etc.) e outros mimos especiais (como os criados pelo projeto WollMux,
que incrementam a versão do OpenOffice utilizada pelos funcionários
da administração pública da cidade), além de outros 15.000 desktops que
ainda usam um sistema operacional proprietário (legado), mas foram
equipados com o pacote de aplicativos para escritório de código aberto.
A comparação foi realizada usando como base a instalação de sistemas
operacionais e do pacote de aplicativos para escritório proprietários da
Microsoft, mais especificamente o Windows 7 e o MS Office 2010.
Não iremos entrar em mais detalhes sobre o relatório publicado pela
cidade de Munique neste espaço, já que os números publicados no parágrafo acima são contundentes o suficiente. Nossa intenção nessas breves
linhas é muito mais discorrer sobre as possibilidades de economia em
geral que pode ser obtida no âmbito de um projeto como o mencionado acima, tanto em empresas quanto na administração pública. Todo
profissional de tecnologia já sabe que o Linux e as soluções de código
aberto se tornaram o padrão “de facto” do lado do servidor e em dispositivos móveis. O último rincão a ser dominado é o PC propriamente
dito. Em alguns segmentos, como o de soluções para frente de caixa de
estabelecimentos comerciais, por exemplo, atualmente só me surpreendo quando vejo qualquer outro sistema que NÃO seja o do pinguim.
C&A, Casas Bahia, Lojas Renner, Pão de Açúcar, Carrefour, Walmart,
Ponto Frio, Ri Happy, Droga Raia etc., e até a vendinha de doces aqui no
centro de São Paulo (que usa um sistema Arius Loja, para Linux), todos
já embarcaram na onda da tecnologia de código aberto para economizar
e tornar seus sistemas mais estáveis, usando soluções mais competitivas.
O Banco do Brasil vai muito bem, obrigado, com seus mais de 200.000
desktops Linux em agências em todas as cidades do país e uma economia estimada de cerca de 100 milhões de reais obtida até o final de 2011.
A Apple já mostrou ao usuário comum que um PC não precisa de
Windows para funcionar. Agora que a Microsoft lançou o Windows
8 com uma interface diferente, o Linux no desktop tem nova oportunidade para mostrar a que veio. Além da cara nova, o sistema da Microsoft é mais caro que o antecessor e vai demandar aprendizado (e
treinamento, dependendo do caso). Que tal aproveitar o momento e
dar chance para o novo? O porteiro aqui do prédio da editora migrou
e não poderia estar mais feliz... ■
Rafael Peregrino da Silva
Diretor de Redação
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