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Reza a lenda que, no início do terceiro milênio, uma famosa instituição
de análise de crédito nacional estava tendo problemas de instabilidade
em seus servidores (proprietários), que detinham um gigantesco banco de
dados de cadastros de inadimplentes. Um dos técnicos da equipe à época,
após minuciosa análise das falhas recorrentes que acometiam os servidores,
recomendou que se trocasse o sistema operacional da máquina em questão para GNU/Linux e que esta fosse equipada com um banco de dados
corporativo homologado para a plataforma. Isso seria suficiente para tornar
o ambiente de produção estável novamente. Dizem as más línguas que
esse técnico se tornou objeto do escárnio de seus colegas e que seu próprio
gerente ridicularizou tal sugestão. Entretanto, os problemas continuavam
e todas as soluções se mostravam meros paliativos. A cada chamada de
suporte realizada, mais dinheiro escoava pelo ralo da empresa detentora
do sistema operacional proprietário que equipava os servidores. O técnico
que havia feito a então famigerada sugestão, que doravante chamarei de
“nosso herói”, observava incólume as tentativas infrutíferas de se resolver
o problema, tentando ajudar como podia, mesmo contrariado em face
do menosprezo de que fora vítima até aquele momento.
Entretanto, um belo dia, ao final do expediente de uma sexta-feira
véspera de feriado prolongado, sem que houvesse ainda solução para o
problema, nosso herói tomou finalmente para si a tarefa de resolver a
situação, custasse o que custasse, e, trabalhando por dias a fio durante
o fim de semana e o feriado que se seguia, sem que ninguém soubesse,
migrou silenciosamente todos os sistemas acometidos pelos problemas
de instabilidade para serviços similares funcionando no GNU/Linux.
Quando seus colegas retornaram do feriado, ninguém notou nada: tudo
estava funcionando a contento. Aliás, após vários dias, o gerente do nosso
herói comentou com a equipe que as últimas alterações realizadas pela
empresa detentora dos sistemas proprietários havia finalmente resolvido
o problema, pois os servidores estavam funcionando de maneira estável.
Apenas nesse momento, nosso herói se pronunciou e contou o que havia feito, dizendo que esse era o real motivo pelo qual a atual situação
dos serviços era estável. A partir desse episódio, o GNU/Linux passou a
ser levado a sério naquela instituição, e acabou se tornando o sistema
operacional padrão da empresa posteriormente.
Não sei bem se foi exatamente assim que tudo aconteceu, mas foi o
próprio gerente de TI daquela empresa quem me contou essa história, há
mais ou menos oito anos. Ela ilustra como a iniciativa e a convicção de um
único profissional que detenha pleno domínio de uma tecnologia podem
fazer a diferença e modificar o padrão tecnológico de uma empresa com
mais de 5 mil funcionários. E quando digo “pleno domínio”, também quero
dizer “pleno acesso ao código”. Nosso herói assumiu um risco grande, com
certeza, mas sua convicção se assentava nos ombros de gigantes: Richard
Stallman, Linus Torvalds, Alan Cox, Arnaldo Carvalho de Melo, Marcelo Tosatti e os incontáveis desenvolvedores anônimos do Software Livre.
Ah! Antes que eu me esqueça: nosso herói foi longe, vindo a assumir
mais tarde posições de gerência e diretoria. Você também pode. ■
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