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tituição do Windows (o sistema hoje mais utilizado)
pelo Linux deve se espalhar rapidamente entre outras
corporações. Afinal, um de seus méritos é permi-
tir economia com licença de R$ 300, em média, por
checkout. Algumas empresas, contudo, colocam em
xeque as maravilhas do Linux, garantindo que a mi-
gração não vale a pena se for motivada exclusivamente
pelo corte de gastos. O setor de tecnologia responde
por apenas 3% das despesas de uma loja, segundo a
Assespro-SP (Associação das Empresas Brasileiras de
Tecnologia da Informação). O fato é que o Linux, man-
tido por uma comunidade de desenvolvedores de todo
o mundo, conquistou várias empresas que fornecem
para o autosserviço. Caso da Itautec, que passou a pro-
gramar na plataforma, influenciando o próprio varejo.

Segundo o gerente executivo Flávio
Montezuma, hoje a empresa traba-
lha com 60 mil PDVs distribuídos
entre seus 250 clientes. Todos ro-
dando Linux. Montezuma afirma
que o sistema é ideal para aplicati-
vos específicos, como os softwares
de PDV. O Grupo Simus, empresa
que desenvolve soluções, também
aderiu ao Linux. Desde 2005 já mi-
grou quase 60% dos 12.000 PDVs
de seus clientes para a plataforma.
"Estamos seguindo uma tendência
do mercado", justifica Sidnei Calil,
diretor do grupo.

Para entender as vantagens e
desvantagens do sistema, SM ou-
viu vários especialistas: o próprio
Calil; Milton Ribeiro, vice-presi-
dente da Bematech; Mareio Blak,
diretor da Varejo & Consultoria,
especializada em automação co-
mercial; e Ney Santos, diretor
de tecnologia do Carrefour. Eles

SUPERMERCADO BH

Mais agilidade

OSupermercados BH terminou neste mês a migração de
Windows para Linux nos seus 725 checkouts. Agora as

88 lojas já operam com o sistema. Foram R$ 217,5 mil
economizados somente com licenças. Segundo Eduardo
Galvão, gerente de tecnologia, a economia e a agilidade
foram os motivos da substituição. A rede também cortou
custos com antivírus. Aproveitando a mudança, a rede
mineira alterou o sistema de armazenamento dos dados
nos PDVs. Com o Linux, passou a usar o Oracle, banco de
dados que roda com 40% mais rapidez do que o Windows
e que permite a consulta às informações de vendas a
qualquer momento. Outro ganho: caiu a ocorrência de
problemas técnicos. Para se ter idéia, o nível de visitação às
lojas para solucionar tais problemas diminuiu 70% de junho a dezembro de 2008. Como o contrato com a empresa
responsável pelo suporte estabelece preços conforme a demanda, o aumento que ocorreria naturalmente no ano
passado, devido ao IGP-M, não aconteceu.

Eduardo Galvão, gerente de tecnologia: redução de
70% nos gastos com problemas técnicos

inux, o sistema operacional, já está
presente nas redes nacionais Carre-
four e Wal-Mart, nas empresas An-
geloni (SC), Muffato (PR) e Super
Atacado (MS), além das mineiras
Verdemar, Hiper Opa e Epa. Alguns
especialistas garantem que a subs-
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oferecem um equilibrado painel sobre o Linux,
que pode ajudá-lo a decidir se vale a pena ou não
mudar de sistema.

COMPRA DE LICENÇA

valds, o software é livre, com código aberto, por-
tanto, gratuito. Não exige compra de licença de
uso e cada usuário pode moldá-lo conforme sua
necessidade. "Já o Windows não foi desenvolvido
para rodar aplicativos de automação comercial.
Depois de um tempo, começa a travar, exigindo
reinstalação. Como é padronizado, também não
atende a especificidades de cada usuário", explica
Sidnei Calil, diretor do Grupo Simus.

CARREFOUR

Facilidade de migração

OCarrefour aderiu ao Linux em 2006. Na época, a
rede se viu diante de um impasse. Precisava de

sistemas com maior capacidade de processamento
para implementar novos serviços, como pagamento
de contas bancárias, pagamento por celular e
reconhecimento de cliente via cartão de fidelidade.
Segundo Ney Santos, a escolha foi baseada na
facilidade da migração. "Por conta da linguagem
utilizada pelo MS-DOS, era mais fácil migrar para o
Linux. É similar entre os dois", explica. A mudança foi
crucial para os checkouts deixarem de ser somente
caixas registradoras eletrônicas para se tornarem
unidades de serviços. Só utilizando um sistema com
mais memória do que os 640 kb do MS-DOS isso
poderia ser feito. Sem a migração, ferramentas de
gestão, como o CRM (Custom Relationship
Management), que capta os hábitos de consumo do
cliente para utilizá-los na elaboração de ofertas mais
efetivas, não poderiam ser aplicadas nos checkouts.

Criado pelo finlandês Linus Tor-

presidente da Bematech, o que se deixa de gastar
com licenças, se desembolsa contratando empresas
para desenvolver aplicativos específicos e fornecer
suporte técnico.

Para Milton Ribeiro, vice-
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ANTIVÍRUS DISPENSÁVEL

detém 87,7% do mercado -, o alcance também é menor, bem como a
ação de hackers sobre o sistema.

dependente do sistema operacional utilizado. Como os operadores não
têm acesso a todas as possibilidades de um desktop, como internet, dis-
quete e CD-ROM, a probabilidade de a máquina ser infectada por vírus
ou entrar em contato com algum arquivo corrompido é quase nula.

DESEMPENHO SUPERIOR

tencia Calil. Segundo ele, pagamentos feitos em TEF (Transferência
Eletrônica de Fundos) demoram até 30 segundos no Windows, e so-
mente 10 segundos no Linux. Com essa agilidade no atendimento,
pode-se até suprimir alguns checkouts.

Carrefour, contesta. Para ele, o que interfere na agilidade é o aplicativo,
não o sistema operacional. "Os dois softwares são viáveis", diz .

MAQUINAS MAIS BARATAS

memória média das máquinas dobra, e o preço continua o mesmo. Com
isso, o preço mediano de uma máquina baixa a cada seis meses", assegu-
ra Ribeiro. O mesmo valor pago por um computador pode comprar •
outro com o dobro da capacidade daqui a pouco tempo. •

GRUPO SIMUS: (16) 3514-6900
CARREFOUR: www.carrefour.com.br
SUPERMERCADO BH (31) 3447-8607
VAREJO & CONSULTORIA: (11) 3717-1150
ITAUTEC: (11) 3543-5543
BEMATECH: (11) 5033-4700

"As operações chegam a ficar 20% mais rápidas", sen-

Como são poucos os usuários de Linux - o Windows

O PDV é por excelência menos sujeito a vírus, in-

"Segundo a Lei de Moore, a cada dezoito meses a

cidades de processamento menores. Para se ter uma idéia, a runciona-
lidade de um Linux instalado em Pentium III com memória de 128 Mb
é comparável à de um Windows Vista em um Coreo2Duo de l Gb de
memória. A diferença está no preço. O primeiro custa em média R$
700, o outro R$ 1.800.

Por ser mais leve, o Linux requer máquinas com capa-

Ney Santos, diretor de tecnologia e processos do
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