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Geralmente um seguidor
quando o assunto é uma nova
tecnologia, o setor público vem,
ao redor do mundo, assumindo a
liderança na adoção do sistema
operacional Linux. "Há um volu-
me surpreendente de atividade
com o Linux no setor público",
diz Peter Houppermans, especia-
lista em Linux da consultoria PA
Consulting Group.

Exemplos distintos incluem os
governos do Japão, China e Co-
réia do Sul concordando em aju-
dar a desenvolver uma alternati-
va ao Windows, da Microsoft, a
decisão do governo da Holanda
de tornar programas remotos de
votação eletrônica disponíveis
como fonte aberta, e a União Eu-
ropéia, que recentemente patro-
cinou uma conferência em Haia,
onde palestrantes do setor públi-
co trocaram experiências com o
Linux. O governo do Reino Uni-
do, por sua vez, acaba de aprovar
o uso dos programas de fonte
aberta em suas repartições.

O setor público está demons-
trando liderança e começando a
abraçar o Linux e a fonte aberta
de uma maneira mais ampla, se-
gundo afirma um relatório sobre
as implementações do Linux pu-
blicado em setembro pela con-
sultoria Butler Group.

Mark Blowers, um dos autores,
diz que "é incomum para o setor
público assumir uma liderança
desse jeito e um dos principais
motivos é que os órgãos públicos

comparam os valores do Linux
de uma maneira ampla".

A suposição é de que o setor
público é atraído para o Linux
porque ele é de graça, mas
Blowers diz: "Eles estão interessa-
dos em liberdade, em oposição
ao fato de o Linux ser de graça. Ao
contrário dos inflexíveis sistemas
tradicionais, eles não são cons-
trangidos por licenças e não têm
mais preocupações com a distri-
buição de software".

Malcolm Herbert, diretor de de-
senvolvimento para o setor públi-
co da Red Hat, a companhia de
software do Linux, concorda. "O
setor público tem uma agenda de
fonte aberta politicamente moti-
vada que as empresas não têm."

Ole-Bjorn Tufledal, diretor téc-
nico da cidade de Bergen, um dos
mais conhecidos desertores dos
servidores Unix e Windows, diz
que a cidade escolheu o Linux por-
que ele é "democrático". "Vemos is-
so como o caminho do futuro por-
que ele nos dá liberdade de esco-
lha e restabelece a verdadeira con-
corrência no mercado." Junto a
isso está o alto nível de apoio go-
vernamental à fonte aberta em
países que vão da índia, China e
Brasil, à Alemanha e Espanha.

É claro que não haveria liber-
dade, flexibilidade e camarada-
gem internacional que resisti-
riam se o Linux não fosse um bom
produto. Os vendedores de pro-
gramas tradicionais zombam da
metodologia da fonte aberta, de
permitir que qualquer um contri-
bua para o código, argumentan-
do que uma equipe pequena e en-

trosada é a única maneira de ob-
ter uma coerência interna.

Mas aconteceu que a aborda-
gem de fonte aberta, de ter a di-
vulgação pública freqüente de
novos códigos, produziu um sis-
tema operacional robusto.

Linus Torvalds, principal cria-
dor do Linux, nunca pretendeu
que ele fosse comercializado.
Mas o Linux atraiu um número
de seguidores tamanho que —
inevitavelmente — os grandes
vendedores de hardware e servi-
ços de tecnologia da informação
entraram no negócio. A IBM, em
particular, tem investido recur-
sos enormes e é sempre mencio-
nada como madrinha do Linux.
A companhia tem 600 funcioná-
rios contribuindo diretamente
para o seu desenvolvimento.

AIDC, uma empresa de análise
de mercado, diz que as vendas
mundiais de hardware do Linux
estão atualmente em US$ l bi-
lhão por trimestre. Usuários dos
setores público e privado da Eu-
ropa vão gastar US$ 98 milhões
em serviços do Linux em 2004, va-
lor que deve subir para US$ 228
milhões em 2008. Embora isso re-
presente menos de 1% dos servi-
ços totais de TI na Europa, a IDC
diz que os serviços do Linux estão

entrando no mercado principal.
O envolvimento de grandes

vendedores da área de TI permite
a organizações do setor público
esconderem qualquer atração
sentimental ao Linux atrás do in-
vólucro dos negócios. Mas tem
havido distúrbios na comunida-
de da fonte aberta, por causa da
maneira como as versões do Li-
nux de diferentes vendedores —
ou distribuições, como são cha-
mados — estão ganhando ele-
mentos não padronizados.

As grandes companhias de TI
deveriam estar cientes do risco de
irem longe demais na diferencia-
ção de suas ofertas do Linux. É exa-
tamente isso o que aconteceu com
o Unix, um sistema operacional
supostamente padronizado que se
tornou fragmentado em muitas
versões incompatíveis.

O Linux corre um risco menor
que o Unix de ser fragmentado
porque seu núcleo é protegido.
Mas há um delicado equilíbrio a
ser mantido entre o envolvimen-
to das grandes companhias no
clube e seu suporte a ele, e a des-
truição da rubrica que atrai o se-
tor público ao Linux.

"Estamos sendo muito cuida-
dosos ao nos tornarmos parte da
comunidade Linux", diz Adam

Jollans, gerente de estratégia pa-
ra o marketing mundial do Li-
nux. Por exemplo, a companhia
atualmente está dando apoio a
universidades do Oriente Médio
para a criação de uma versão lo-
cal em árabe do Linux.

De modo parecido, Richard
Seibt, presidente de uma divisão
da Novell, um dos maiores vende-
dores de software do Linux, diz:
"Nós influenciamos, mas não po-
demos dirigir a comunidade. De-
pende da contribuição que você
dá". É como um resultado direto
da fragmentação do Unix—e os al-
tos custos posteriores e inflexibili-
dade de rodar servidores de pro-
priedade da Unix —, que os usuá-
rios do setor público têm tanto a
ganhar na adoção do Linux.

A chave é a capacidade do Li-
nux de rodar em qualquer plata-
forma de hardware. Isso permite
aos usuários comprarem servi-
dores de custo mais baixo, ou
consolidarem aplicações em ser-
vidores virtuais que rodam em
máquinas mais poderosas.

Conforme descobriram os
usuários do setor público que
adotaram o Linux, isso cria uma
infra-estrutura mais flexível cujo
suporte é mais barato. Agora que
criticar o Linux por suas origens

idealistas não convence mais
ninguém, e o Linux está provan-
do seu valor no centro de dados,
o campo de batalha está mudan-
do para o sistema de arquivos.

A briga passou a envolver o
custo de ter um sistema Linux,
com os detratores, mais notada-
mente a Microsoft, argumentan-
do que o software pode ser de
graça, mas os sistemas Linux são
mais caros para serem imple-
mentados e operados.

Um exemplo famoso envolve a
Newham, uma autoridade local de
Londres, que depois de uma ampla
investigação concluiu que a mu-
dança para o Linux no sistema de
arquivos custaria mais do que ficar
com o Windows. Posteriormente,
a Newham assinou um acordo de
dez anos com a Microsoft.

"O principal problema doLinux
e da fonte aberta no desktop é que
o mundo da fonte aberta não pode
fornecer, o custo real total dos
exemplos de propriedade", diz
Mareei den Hartog, especialista
em Linux da Computer Associates.
"Os usuários deveriam perguntar
onde está a armadilha na fonte
aberta, porque nada é de graça. O
quanto ela vai custar depende do
que você tem para começar." (Tra-
dução de Mário Zamarían)
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