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zo que entre em confronto com os ru
mos que os colaboradores podem que
rer dar ao projeto. Essa é a verdadeira 
importância do Linux; é o que permite 
que um grupo trabalhe com soluções 
para celulares enquanto outro se dedi
ca à aplicação em supercomputadores. 
Você declarou que o Linux nasceu de 
um conjunto de erros. Como você lida 
com os erros e acertos? 

Não digo que errar é uma coisa boa, 
mas as falhas são inevitáveis e acho 
importante tentar reagir de maneira 
positiva e aprender algo. Alguns qua
se desastres fortaleceram o Linux. 
Um erro importante lá do começo, 
que hoje me faz rir, quase me levou 
a perder o ambiente original do pro
grama. Eu estava tentando configu
rar o modem e apaguei o disco onde 
estava o material. Foram alguns mo

mentos de pânico, porém isso acon
teceu em um momento em que o Li
nux estava quase configurado, mas 
ainda não pronto. Em vez de tentar 
ressuscitar meu projeto, acabei mu
dando de ideia e dando autonomia ao 
programa. Aquele erro foi uma opor
tunidade importante e me forçou a 
cortar o cordão umbilical. 

Outros erros foram mais prejudiciais 
e menos divertidos. Conforme o projeto 
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se expandiu, em várias ocasiões o flu
xo de trabalho não teve a eficiência que 
poderia ter, e então uns começaram a 
culpar os outros pela falta de resulta
dos. Mudar o modo de trabalhar costu
ma ser difícil. Tivemos falhas técnicas, 
momentos em que agimos errado, mas 
o importante é admitir publicamente 
que pisamos na bola e perdemos boa 
parte do trabalho. Honestidade é chave. 
Você falou certa ocasião que o Linux era 
comandado por uma mão invisível... 
É uma expressão do economista 
Adam Smith que eu usei no mesmo 
sentido que ele: uma espécie de meca
nismo natural de equilíbrio que existe 
quando há um ambiente independen
te e distinção entre os interesses. Re
flete como a auto-organização tende a 
acontecer em vez de ser conduzida in
tencionalmente. Muitos objetivos indi
viduais egoístas podem nem parecer 
tão egoístas assim vistos no conjunto; 
as pessoas e as comunidades agem 
de maneira altruísta, mesmo quando 
movidas por razões egoístas. Não usei 
a expressão para desculpar o mau 
comportamento, dizendo que egoísmo 
e bondade são a mesma coisa. 

No entanto, muitas vezes faz sentido 
ser altruísta; no final, você também se 
beneficia. Não é preciso contar neces
sariamente com um projeto definido, 
porque os colaboradores comprometi
dos acabam fazendo a coisa certa. É a 
mão invisível em ação. 
Sua empresa foi uma das primeiras 
a adotar um ambiente aberto, hoje 
comum em vários setores. Quais as 
lições desse processo? 
Uma lição importante está em não 
tentar controlar demais o resultado 
final. Um grande número de projetos 
era tecnicamente de código aberto, 
mas os líderes na verdade agiam como 
se tudo se resumisse a dar retorno ao 
grupo de origem. Quando se faz isso, 

perde-se o panorama geral, além de 
desperdiçar talentos. Não se dá acesso 
a quem realmente está comprometido. 
Você defende que sistemas centraliza
dos nunca poderiam funcionar tão bem 
como um ambiente distribuído. Por quê? 
O planejamento centralizado que cos
tumamos ver é uma abordagem erra
da. É preciso evoluir com um retorno 
muito próximo dos usuários, e esse 
retorno dificilmente consegue atingir 
o grupo ou pessoa responsável pela 
criação. Todo sistema centralizado tem 
um viés para uma meta específica. Isso 
pode ser bom se o objetivo for bem 
definido e compreendido, porque é 
possível ser eficiente com metas claras. 
No entanto, a maioria dos problemas 
do mundo real não é simples, mesmo 
nos casos de uso específico. As pessoas 
envolvidas em uma etapa do problema 
podem conhecer essa parte, mas nin
guém entende tudo em detalhe. 

Além disso, poucos dos problemas 
atuais são do tipo caso único; sempre 
há diversos usuários que desejam coi
sas distintas. As áreas problemáticas 
podem se sobrepor, porém em geral 
as diferenças são maiores do que as se
melhanças. Nesse caso, se um núcleo 
determina os rumos do projeto, inevi
tavelmente ele adotará um viés volta
do para uma área problemática parti
cular, em detrimento de outras. Acho 
que o projeto de criação centralizado 
não funciona a não ser em casos mui
to simples; considero a centralização 
ruim no sentido técnico. Supervisiono 
um produto chamado Git, um dos sis
temas de controle de revisão distribuí
da mais bem-sucedidos, e acho que o 

uso de modelos distribuídos para de
senvolver código-fonte é crucial para o 
sucesso, por razões sociais e técnicas. 
Você disse que, quando trabalha em 
novos produtos, em vez de olhar para o 
que a concorrência faz, prefere pensar 
no que ela jamais faria. Como é isso? 
Não acho muito útil ver como alguém 
resolve um problema, porque quase 
sempre o segredo está nos detalhes e 
seria perda de tempo tentar decifrar 
detalhes. Acho que o certo é dar um 
passo atrás e tentar apreciar o todo, 
entender a razão para alguns recur
sos do ponto de vista do usuário, e não 
do da implementação. É muito difícil 
ter uma visão ampliada quando se 
olha para a solução alheia. 

Não me interprete mal, não estou 
defendendo a reinvenção da roda. O 
Linux se baseia em conceitos de alto 
nível do Unix, por exemplo, mas não 
era identificável a partir da implemen
tação do Unix. Quando começamos a 
desenvolver o Git, optamos por fazer as 
coisas de um jeito diferente, em parte 
porque não admirava muito o modo 
como o controle de fonte era feito; eu 
via mais exemplos do que não fazer do 
que modelos a seguir. 
0 Linux em aparelhos móveis ganhou 
novos caminhos nos últimos dois anos, 
graças sobretudo ao sistema operacio
nal Android. A popularização é boa? 
Sim! E aconteceu porque as pessoas 
conseguiram expandir suas atribui
ções e usá-lo da maneira que queriam. 
0 Linux tem uma ideologia? 
Não tem e não creio que deva ter. O im
portante do código aberto não é a ideo
logia, mas o fato de qualquer um poder 
usá-la para suas necessidades. 
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 5, ano 16, n. 5, p. 98-102, set./ out. 2012.




