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Praticamente todas as áreas do conhecimento humano estão sujeitas à moda. Não necessariamente no vestuário, mas em comportamento, produtos, metodologias e atitudes. E principalmente
tecnologias. A partir do momento em que uma tecnologia se torna
muito difundida – geralmente por mérito técnico, tecnológico e do
marketing –, seu uso cresce de forma impressionante.
Entretanto, certas modas parecem recusar-se a passar. Tornam-se
um hábito e passam a constituir parte de uma cultura estabelecida.
Contestar tais culturas é saudável e desejável, mas quem o faz se
passa no mínimo por iconoclasta e no máximo por reclamão.
A recente explosão de infecções de estações Windows pelo worm
Conficker foi e continua sendo uma tragédia de grandes dimensões,
e oferece um forte subsídio para contestarmos a cultura do uso indiscriminado desse sistema operacional, estabelecido há tantos anos.
É verdade que o sistema operacional, por si só, não foi o causador
da disseminação da praga. Computadores com as últimas atualizações
de segurança da Microsoft, compartilhamentos seguros, senhas fortes
e antivírus em dia permaneceram imunes à ameaça. A crítica que
deve ser feita, no entanto, cabe ao trabalho exigido do administrador
ou usuário para tornar seu sistema seguro, e também à facilidade
com que se compromete essa mesma segurança tão difícil de obter.
Gestores e outros profissionais de TI em todo o planeta perderam várias horas, senão dias de trabalho – e qualidade de vida,
certamente – para solucionar infecções em suas redes ou apenas
para evitá-las a qualquer custo.
A todos estes profissionais, pergunto: vale a pena insistir nesses
sistemas operacionais proprietários? Há sistemas de código aberto
para todas as necessidades, incluindo desktops, e seus usuários sequer
foram atingidos pelo worm. Aliás, jamais tivemos uma infecção com
tamanho sucesso atuando sobre sistemas de código aberto. Enquanto as companhias dependentes de sistemas Windows perdiam produtividade, aquelas que já adotaram amplamente o Código Aberto
mantinham-se plenamente operacionais e funcionais.
Se os aspectos tecnológicos dos sistemas de código aberto, aliados
à estabilidade e ao desempenho superiores, não são suficientes para
desencadear a ampla adoção dessa plataforma, talvez a gota d’água
caiba ao fator segurança – que se reflete diretamente na qualidade
de vida dos administradores e gestores.
A indústria de TI já passou da época de
sofrer com mais iterações das mesmas pragas
de sempre. É hora de os administradores e
gestores evitarem que suas empresas continuem vulneráveis aos mesmos males. n
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