
MAIS UMA BATALHA DA CRUZADA
PESQUISA DO YANKEE GROUP, REALIZADA NOS ESTADOS UNIDOS, COLOCA MAIS
LENHA NA FOGUEIRA QUE AQUECE A BATALHA ENTRE O WINDOWS,
DA MICROSOFT, E OS SISTEMAS ABERTOS, LIDERADOS PELO LINUX. O ESTUDO
DESTACA QUE A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO AMBIENTE MICROSOFT
É IGUAL OU SUPERIOR AO SEU OPONENTE
por Cláudio Ferreira

M
ai comparando, discutir a
questão do uso de Linux e do
Windows nos servidores tem
se tornado uma tarefa tão
complexa quanto saber os

direitos de Palestinos, Cristãos e Judeus
sobre o terreno sagrado de Jerusalém -
disputa que evolui desde os tempos
imemoriais. Na Cruzada tecnológica, existe
muito de política envolvida, uma grande
parcela de posicionamento de mercado dos
players e uma bela pitada de rivalidade que
cresceu nos últimos dois anos. Para colocar
pimenta na discussão, o Yankee Group fez
uma pesquisa com corporações norte-
americanas para avaliar o uso das duas
plataformas, e o resultado, que em uma

primeira leitura é favorável ao Windows,
gera polêmica.

É interessante situar que a trajetória
do Windows no mundo dos servidores é
semelhante ao estágio de crescimento
do Linux. Ambos começaram na periferia
dos departamentos de TI. O Windows
surgiu como uma alternativa ao Unix na
plataforma baixa, que depois se mostrou
dominante com o downsizing e o modelo
Wintel (sistemas Windows combinados com
máquinas de chip Intel). Já o Linux surgiu
como uma alternativa ao sistema de Bill
Gates e como um sucessor mais light do
poderoso Unix. Assim como o Windows
evoluiu para o centro das plataformas de
servidores, o Linux começa a fazer o

mesmo movimento em muitas corporações.
Resultado: o controle da "Jerusalém de TI"
é renhido e move os dois lados.

Ninguém pode negar, nem mesmo a
Microsoft, dona do Windows, ou a IBM, um
dos poderosos padrinhos do Linux, que o
sistema aberto tem ganhado espaço. Assim
como é normal admitir que o ambiente
corporativo começa a utilizar o software
livre, mesmo antes do esforço do Governo
Lula em empunhar essa bandeira. Um
movimento que, claro, chamou a atenção
do mercado e acelerou o reconhecimento
da alternativa.

Os números apontam para o
crescimento dos sistemas abertos
(veja Box com Pesquisa do Softex). De
acordo com a IDC, o sistema Linux já
responde por 9% do mercado mundial de
sistemas operacionais e a projeção é que
atinja 18% em 2007. Na pesquisa do
Yankee, a penetração do sistema aberto
nas companhias norte-americanas é de
50% e as utilizações são as mais variadas

possíveis. Um percentual, aliás,
que para alguns

analistas pode até
ser maior. Como

não existe um
programa de
licenças do
Linux é
complicado

verificar e
controlar a
entrada do
sistema nas
corporações.

Mas a briga está
apenas começando,

com o Linux em franco avanço rumo ao
coração das empresas. "A tendência é o
sistema devorar o que
ainda resta de presença do Unix e seguir
adiante. A competição é boa, fez
até com que o Windows melhorasse",
aponta Cezar Taurion, gerente de novas
tecnologias aplicadas da IBM Brasil
e autor do livro Software Livre,
Potencialidade e Modelos de Negócio.
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POLÊMICA NA INTERPRETAÇÃO
Os resultados de performance e

utilização divulgados pelo Yankee são ainda
mais polêmicos. "Achei a pesquisa
tendenciosa, é preciso ler o relatório com
muito senso crítico. De acordo com o título
do gráfico de licenciamento do Windows
(veja o gráfico), 2/3 dos pesquisados dizem
que ele está econômico. Mas se você
reparar, 38% disseram que aumentou, 35%
que continua na mesma e 27% é que
apontam que os valores decresceram",
rebate Taurion.

E ele segue em sua crítica. "O resultado
de performance da pesquisa do Yankee é
muito genérico, é preciso comparar no
mesmo ambiente, e verificar as versões
utilizadas". No que concorda Roberto
Prado, gerente de estratégias de mercado
da Microsoft: "é preciso comparar maçã
com maçã, e elas precisam estar na mesma
árvore e galho", diz. Como árvore e galho,
entendam-se mesmas
aplicações e servidores.

Prado, no entanto, 0
elogia a iniciativa do
Yankee, mais até que
os resultados
favoráveis ao
Windows.
"Trabalhamos
sempre com
fatos, com
cases, nossa
abordagem é levar a
informação para os clientes.
O esforço da indústria em auxiliar a escolha
da melhor plataforma deve ser aplaudido.
Temos que separar os fatos do mito", alerta.
Entre os mitos, para Prado, está a questão
do custo sempre associado como de menor
monta quando se fala em Linux. No
entanto, a pesquisa do Yankee não dá boas
notícias ao apontar o maior custo de
downtime das plataformas, que seria três
vezes superior no Windows que no Linux.

Para Taurion, a maior parte do TCO
envolvido na continuidade das plataformas é
basicamente voltada para a mão-de-obra.
Segundo ele, os custos de suporte em
Linux, mais restritos, podem até ser maiores
hoje, mas tendem a cair com aumento da
oferta. Esse foi um fator decisivo para a
Agrenco. "Estudamos as plataformas
operacionais, testamos as soluções e
optamos pelo Windows. Ele oferece mais
flexibilidade e um melhor suporte do que as
opções em Linux", garante Fernando
Locatelli, gerente de TI da empresa. "Se eu
estivesse no Rio de Janeiro, em São Paulo
ou no Rio Grande do Sul, talvez a história
do suporte fosse diferente", completa.

Grupo voltado ao agronegócio, a
Agrenco foi estruturada em 2003 com a
fusão de cinco empresas do setor, e tendo
como sede Itajaí, no vale de mesmo nome,

em Santa Catarina. O desafio era
grande, pois todos os ambientes de redes
eram heterogêneos e fora de padrões.

Na comparação de custos e benefícios
feita pela companhia, os
valores levantados nas duas
plataformas foram semelhantes.

A empresa possui hoje um
servidor com Linux para o firewall

em meio a outras 15 máquinas com
Windows. "A razão para manter a

plataforma é que preciso ter
uma segunda infra-estrutura de

segurança presente. E ele funciona
bem", aponta Locatelli.

ATAQUES E MAIS ATAQUES
No quesito recuperação de ataques, as

companhias pesquisadas apontam que o
Linux demora 30% mais que seu
concorrente. "Não me surpreendeu, o Linux,
atualmente, é mais vulnerável a ataques. Em
sites que relatam invasões eles são
campeões. E o suporte deles é deficiente",
critica Prado, da Microsoft, no que rebate
Taurion. "A recuperação de ataques passa
pelo suporte oferecido, não pela plataforma.
Por ser muito novo, o Linux ainda não tem
suporte em todos os lugares. O Windows
há seis ou sete anos tinha a mesma
deficiência", compara.
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