
Surgido como um hobby do
finlandês Linus Torvalds, o
Linux acabou se tornando um
negócio importante. Segundo
pesquisa da Fundação Getúlio
Vargas, 20% dos servidores de
rede nas empresas brasileiras
usam o sistema operacional. O
software tem o apoio de gigan-
tes do mercado mundial de

tecnologia, como a IBM, a Ora-
cle e o Google.

Apesar do apoio de grandes
corporações, o Linux é desen-
volvido e mantido por uma
comunidade de programado-
res, que dedicam muitas horas
ao sistema operacional. O re-
sultado é distribuído gratuita-
mente, e qualquer um pode
modificá-lo. Outros casos de
sucesso de software de código
aberto são o navegador Fire-
fox, o servidor de web Apache
e o sistema operacional de ce-
lulares Android.

Vendas de PCs devem crescer
menos do que o esperado

O programador que
não quis ser Bill Gates
Linus Torvalds criou o Linux, sistema que pode ser usado gratuitamente,
e se tornou o principal concorrente do Windows, da Microsoft
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Engavetados em 2009
em decorrência das in-
certezas trazidas pela
crise financeira mun-
dial, os projetos de ex-
pansão industrial fica-

ram em banho-maria no primeiro se-
mestre deste ano. Nesse meio tem-
po, as empresas aproveitaram para
reavaliar e refazer suas programa-
ções. A boa notícia para as empresas
da área de construção é que as enco-
mendas estão de volta neste segundo
semestre. “Diante das projeções pa-
ra o desempenho da economia nos
próximos anos, por conta de eventos
como Copa do Mundo, Olimpíada e
do pré-sal, os projetos estão saindo
do papel”, diz Juan Quirós, presiden-
te do grupo Advento. “Até o primeiro
semestre predominaram as obras pa-
ra shopping centers e edifícios corpo-
rativos. Agora, os ligados à produção
industrial, mineração e petróleo,
além da área da saúde, começaram a
ganhar espaço.” Prova disso, de acor-
do com Quirós, é o valor envolvido
nas concorrências das quais o Adven-
to está participando. “ Orçamos pro-

postas no valor de R$ 4,5 bilhões este
ano, contra R$ 1,7 bilhão no mesmo pe-
ríodo de 2009”, diz.

Ontem, o grupo, formado pela Sertal,
de construção civil, Vecotec, de contro-
le ambiental, e pela Vox Engenharia, es-
pecializada em instalação mecânica, en-
tregou a nova fábrica de chocolates da
Kopenhagen, em Extrema (MG), uma
obra de R$ 65 milhões, com área cons-
truída de 32 mil metros quadrados. Tra-
ta-se da sétima entrega dos últimos 12
meses, de um total em andamento de 25
projetos de engenharia integrada, mo-
dalidade em que as empresas do Adven-
to executam todo o trabalho – da edifica-
ção à manutenção dos equipamentos,
passando pela instalação do sistema de
ar-condicionado. Somadas a outras en-
comendas, as obras a cargo do Advento
chegam a 45. “Devemos terminar 2010
com 1,3 milhão de metros quadrados
construídos”, diz Quirós. Entre os proje-
tos em curso, figuram uma fábrica da
Avon, em Cabreúva, São Paulo, uma uni-
dade da Votorantim Cimentos, no Rio
de Janeiro, outra para a Unilever, em
Pernambuco, e novos edifícios para os
hospitais Samaritano e Einstein, em

São Paulo.
Por conta do crescimento das enco-

mendas, o Advento, mais do que tripli-
cou seu quadro de pessoal nos últimos
três anos, passando de 2,5 mil, em 2008,
para os atuais 8,5 mil. O faturamento
também está mais robusto: este ano, as
receitas do grupo deverão chegar a R$
1,2 bilhão, contra R$ 770 milhões no ano
passado. As oportunidades no mercado
interno, fizeram Quirós, que presidiu a
Apex-Brasil no primeiro mandato do go-
verno Lula, postergar, pelo menos tem-
porariamente, a internacionalização do
Advento. Hoje, a atuação no exterior es-
tá limitada a concorrências para dois
hospitais, no Paraguai e no Chile. “Re-
solvemos nos focar no mercado inter-
no”, afirma. Para ele, os eventos esporti-
vos como a Copa do Mundo e a Olimpía-
da deverão gerar uma demanda suficien-
te para manter o setor em atividade nos
próximos anos. “Só queremos que haja
uma democratização nas contratações,
com igualdade de tratamento para as
pequenas e médias empresas”, diz Qui-
rós. “Um País como o nosso não pode se
concentrar em meia dúzia de construto-
ras.”
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LINUS TORVALDS
CRIADOR DO LINUX
“Programo desde os 12
anos. Se eu precisasse de um
editor de texto, eu ia lá e
programava. Se eu quisesse
jogar um game, ia lá e escrevia
o código”

Comunidade
desenvolve o
software

Democratização. ‘País não pode se concentrar em meia dúzia de construtoras’, diz Quirós, do Grupo Advento

Torvalds. ‘Fiz o Linux porque queria um sistema que se adaptasse às minhas necessidades’

● Faça você mesmo
Fred Leal

Ontem, ao ser apresentado por
Jim Zemlin, diretor executivo da
Linux Foundation, o programa-
dor finlandês Linus Torvalds, de
40 anos, foi descrito como um
“Bill Gates ou Steve Jobs em po-
tencial”. Linus criou o Linux, sis-
tema operacional de código aber-
to, que pode ser modificado livre-
mente e usado gratuitamente,
principal concorrente do Windo-
ws, da Microsoft.

A principal diferença, como
definiu o próprio Linus, é que,
enquanto os outros sistemas
operacionais foram concebidos
como produtos de uma empre-
sa, o Linux foi, desde o começo,
uma tentativa de suprir as neces-
sidades de seu próprio criador.
“Fiz o Linux porque precisava,
porque queria ter um sistema
que se adaptasse às minhas ne-
cessidades”, afirmou.

O pai do Linux ainda sugeriu
que o sucesso veio por acidente,
ao encontrar uma crescente de-
manda por software gratuito
que até alguns anos antes era in-
significante. No entanto, a postu-
ra de Linus, em um papel mais
harmonizador que de confron-
to, ainda ajuda a facilitar o suces-
so nas relações com parceiros
tecnológicos e comerciais – dife-

rente de grandes empresas, co-
mo Microsoft e Apple, que im-
põem restrições com a intenção
de proteger seus produtos, de-
senvolvidos internamente.

Em sua primeira visita ao Bra-
sil, Linus participou da Linux-
Con, que começou ontem, em
São Paulo. Maior conferência in-
ternacional sobre o sistema ope-
racional, o evento estreia no Bra-
sil trazendo nomes fundamen-
tais do desenvolvimento Linux,
como o programador Andrew
Morton e o próprio Linus.

Celebridade. Linus Torvalds
foi recebido como celebridade
pelo público presente – em sua
grande maioria, programadores,
e desenvolvedores do sistema
operacional que ele criou. Linus
e Morton discutiram o presente
e futuro do sistema operacional

gratuito, enfatizando pontos
que têm se tornado tema de dis-
cussão recorrente entre a comu-
nidade de desenvolvedores – co-
mo a possibilidade de uma subdi-
visão na base do sistema, tornan-
do diferentes e específicas as ver-
sões para smartphone, note-
books, PCs e servidores.

Linus foi enfático ao afirmar
que “costumava pensar em sub-
dividir o sistema, mas estava
completamente errado”. Segun-
do o desenvolvedor, a unificação
traz benefícios entre diferentes
aparelhos – por exemplo, o códi-
go que torna o consumo de ener-
gia mais eficiente em um celular
também pode melhorar o desem-
penho do Linux em um note-
book ou servidor.

Após posar para, literalmente,
centenas de fotos ao lado de pro-
gramadores e fãs, Linus Torval-
ds aproveitou para contar sua ex-
periência após 18 anos de Linux.
“Para criar um sistema operacio-
nal você precisa ter 20 e poucos
anos e nenhum conhecimento
de mercado”, afirmou, explican-
do que o trabalho necessário é
tão grande que “se fosse hoje”,
teria desistido.

Talvez não seja verdade, afi-
nal, o próprio Linus revelou ser
dono de um hábito de progra-
mar a partir de sua própria neces-

sidade. “Programo desde os 12
anos”, disse ele. “Se eu precisas-
se de um editor de texto, eu ia lá e
programava. Se eu quisesse jo-
gar um game, ia lá e escrevia o
código.”

“Hoje em dia, eu basicamente
só leio e-mails”, disse Linus, ex-
plicando que sua participação fi-
ca mais restrita à orientação da
equipe e dos desenvolvedores.
O desenvolvedor afirmou que
não se preocupa tanto com o có-
digo do Linux agora, pois confia
na comunidade de colaborado-
res criada.

Agora Torvalds se ocupa mais
com as viagens, e com seu hobby
de mergulhar. “Eu sempre tento
mergulhar, em todos os países
que visito.”

A construção de novas
fábricas está voltando

de toneladas foi o volume da produ-
ção de celulose no Brasil nos primei-
ros sete meses de 2010, segundo a
Bracelpa, entidade das empresas do
setor. No período, as exportações
chegaram a US$ 3,8 bilhões

SÃO FRANCISCO

A Gartner, empresa de pesquisa
do setor de tecnologia, reduziu a

previsão para vendas de compu-
tadores pessoais no segundo se-
mestre, sinalizando que a reto-
mada do investimento em tecno-

logia observada no início do ano
pode não seguir tão forte quanto
o esperado.

As vendas mundiais de PCs de-
vem crescer cerca de 15% de ju-
lho a dezembro, segundo a Gart-
ner. A estimativa é inferior à fei-
ta anteriormente, em grande par-
te devido ao retorno das incerte-

zas econômicas nos Estados Uni-
dos e na Europa Ocidental. “Não
há dúvida de que a demanda, ex-
ceto a corporativa, desacelerou
nos mercados maduros”, resu-
me o diretor de pesquisa da Gart-
ner Ranjit Atwal. “O mercado de
PCs renasceu no primeiro se-
mestre, mas seu verdadeiro tes-

te de resistência está por vir.”
O crescimento menor que o

esperado das vendas de PCs é ne-
gativo para fabricantes de chips,
como a Intel, e desenvolvedoras
de software, como a Microsoft.
Na semana passada, a Intel aler-
tou que sua receita no terceiro
trimestre pode ficar aquém da es-

timativa de US$ 1 bilhão.
No ano, a Gartner prevê alta

de 19,2% nas vendas mundiais de
PCs, para 367,8 milhões de unida-
des. / REUTERS
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INDICADOR
HSBC indica recuo
da indústria em agosto
O Índice de Gerentes de Compra
(PMI), divulgado mensalmente pelo
banco HSBC, registrou em agosto a
primeira contração na atividade indus-
trial desde julho de 2009. Os números
que serão divulgados hoje pelo banco
mostram recuo para 49,5, ante 51,8 pon-
tos apurados em julho– o resultado
acima de 50 indica aumento da ativida-
de; abaixo disso, o resultado significa
decréscimo. Os dados, baseados em
informações fornecidas por 400 em-
presas industriais, levam em conta cin-
co variáveis: novos pedidos, produção,
emprego, prazo de entrega de fornece-
dores e estoque de insumos. “Já sabía-
mos que a atividade econômica estava
em fase de acomodação desde o início
do segundo semestre, mas a queda do
índice abaixo de 50 surpreendeu”, diz
Andre Loes, economista-chefe do HS-
BC. Para o fim do ano, o banco prevê
estabilidade do PMI.

AVIAÇÃO
TAM no top ten global
de receita adicional
A TAM está na lista das 10 empresas
áreas do mundo que mais obtiveram
receita com serviços adicionais, segun-
do um levantamento da Amadeus An-
cillary Services, multinacional espa-
nhola prestadora de serviços para com-
panhias aéreas. Em 2009, a empresa
arrecadou€356 milhões com a venda
de refeições diferenciadas, poltronas
maiores e facilidades no check-in.
Com base em dados de 96 empresas do
setor (a TAM foi a única brasileira ana-
lisada), a Amadeus estima que o fatura-
mento global obtido com esses servi-
ços já chega a€ 11 bilhões.

INVESTIMENTOS
Cruzeiro do Sul mira em
5 mi de clientes potenciais
De olho num público potencial de 5
milhões de investidores, a corretora
Cruzeiro do Sul, ligada ao banco homô-
nimo, lança hoje o Portal Apregoa, sua
plataforma de corretagem de ações,

com novidades como vídeos com
análise das notícias do dia antes da
abertura do pregão e relatórios de
especialistas do banco. O Apregoa
também estará integrado às redes
sociais Twitter, Facebook e Linke-
din. Segundo Luís Octavio Índio da
Costa, vice-presidente do banco, o
objetivo da ação é aumentar a conec-
tividade dos usuários e facilitar a
aplicação das ferramentas.

CLIMA
Tempo seco triplica
vendas de climatizadores
Indústria e varejo estão se dando
bem com o clima seco, que vem afe-
tando a população de várias regiões
do País neste inverno. Do lado dos
fabricantes, a Consul, do grupo Bras-
motor, dobrou as vendas do apare-
lho no segundo trimestre do ano, na
comparação com igual período de
2009. A Casas Bahia também regis-
trou aumento nas vendas, que tripli-
caram nas lojas da região Centro-
Oeste e dobraram no Sudeste.

TECNOLOGIA
Colunista da Eldorado
lança livro sobre TI
O jornalista Edson Perin, colunista
da Rádio Eldorado, lança amanhã o
livro TI para negócios: Como fazer a
tecnologia trabalhar pelo seu sucesso e
da sua empresa, na Livraria Cultura
do Conjunto Nacional, em São Pau-
lo, a partir das 18h. Perin expõe, na
linguagem dos profissionais de negó-
cios, os principais recursos de tecno-
logia da informação para empresas
dos mais variados portes e setores.
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