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Bem-vindo

Editorial

FUD e autocrítica

Prezado leitor, prezada leitora da Linux Magazine,
é fato: o Linux é mais seguro e tem um TCO (“Custo Total de
Propriedade”, que compreende o custo de propriedade, operação
e manutenção) bem menor que o do Windows®. Já falamos sobre
segurança no editorial da 6ª edição e sobre o TCO no da 4ª. Entretanto, há motivos para abordar esses dois pontos novamente.
Para começar, um levantamento da alemã Soeren Research no
ﬁnal de 2004 confere ao Linux na estação de trabalho corporativa um TCO 20%
menor do que o do Windows. À mesma época, pesquisa da australiana Cybersource
indicou um TCO entre 19% e 36% menor para o Linux. E um análise realizada em
fevereiro de 2006 pela norte-americana Enterprise Management Associates mostra
valores detalhados de reduções de custos em todas as áreas de TI de 200 empresas,
que indicam um TCO ainda mais baixo que os das análises anteriores.
É importante dizer que tanto o tema TCO quanto a questão da segurança são freqüentemente usados para disseminar um conceito denominado FUD (acrônimo em
inglês para “Medo, Incerteza e Dúvida”). Historicamente atribuído a Gene Amdahl,
após ter deixado a IBM, para deﬁnir uma espécie de coerção implícita feita por um
fornecedor a um cliente, para intimidá-lo a não adquirir a solução do concorrente, o
neologismo FUD foi cristalizado pela expressão: “Ninguém jamais foi demitido por
comprar IBM”. Há dois tipos de FUD: o implícito, indireto, e o escancarado.
O relatório anual de vulnerabilidades do US-CERT (United States Computer
Emergency Readiness Team) é o exemplo mais recente de FUD implícito: nele, o
sumário das brechas de segurança de 2005 foi apresentado de uma forma que
passa a seguinte mensagem ao leitor: “O Windows é três vezes mais seguro que o
Linux!”. Aﬁnal, foram relatadas ali “apenas” 812 vulnerabilidades para o Windows,
contra 2.328 para “Unix/Linux”. Olhando para o relatório mais de perto, entretanto, percebe-se que praticamente todas as falhas de segurança aparecem listadas
múltiplas vezes – para as diferentes distribuições Linux isoladamente. Se olharmos
para os números dos Technical Cyber Security Alerts (alertas sobre problemas de
segurança ao longo do tempo) publicados pelo mesmo US-CERT em 2005, vamos
encontrar o seguinte resultado: de um total de 22 alertas publicados, 11 foram
para plataformas Windows, 3 para produtos da Oracle, 2 para produtos da Cisco,
1 foi para o Mac OS X e nenhum foi para o Linux.
O segundo tipo de FUD é aquele em que a empresa que deseja atacar seu oponente
o faz diretamente. A campanha “Veja os fatos” da Microsoft é o melhor exemplo dessa
modalidade atualmente. Entretanto, se no exterior a malha de serviços em torno do
Linux e do Software Livre e de Código Aberto (SL/CA) já se encontra mais madura
e proﬁssionalizada, no Brasil esse tipo de campanha ainda pode ter uma base de
verdade: quantos não serão os casos de empresas atualmente prestando serviços de
má qualidade em SL/CA? Que tal aproveitar a munição gratuita dos “casos de sucesso”
que a gigante de Redmond nos esfrega na cara para exercitar a nossa autocrítica e
melhorar a nossa oferta de serviços, produtos e soluções baseados em Linux? Uma
coisa é certa: se depender somente da tecnologia, empresas bem atendidas não terão
motivos para voltar para o mundo proprietário.
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