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Mudança
de rumo?

A Microsoft anuncia licenças livres. Será o começo de uma nova era?

Diﬁcilmente temos oportunidade de elogiar uma ação da Microsoft: uma
nota divulgada pela Free Software Foundation Europa cita duas licenças livres
que a empresa lançou há alguns meses. Será que a gigante de Redmond está
iniciando uma jornada que vai permitir mais liberdade aos seus usuários?
por Cristiano Anderson

E

stamos cansados de saber que a
Microsoft adota uma postura imperialista e que conquistou sua posição atual devido à falta de foco de seus
concorrentes. Quem não se lembra de
quando a IBM vendia seus computadores
com o sistema operacional OS/2 a um
preço mais alto do que computadores com
sistemas Microsoft? Muitos dizem que a
popularidade do Windows é 10% mérito
da empresa e 90% culpa dos concorrentes.
Há uma matéria escrita por Ricardo Banffy [1] que explica melhor esses fatos.
A Microsoft domina hoje mais de 90%
do mercado de sistemas operacionais para
desktops em todo o mundo. Durante um
longo período, a empresa estava livre para
usar e abusar de seu sistema, praticamente sem concorrentes. Isso fez com
que o Windows se tornasse o monopólio
que é hoje.
A empresa não contava com uma comunidade unida de desenvolvedores que
criou um sistema operacional bastante
estável, com desktop amigável e totalmente livre. O GNU/Linux e seus ambientes gráﬁcos, como o KDE e Gnome,
foram ganhando cada vez mais espaço
nos desktops de todo o mundo. O usuário
cansou de sofrer com vírus, constantes
problemas de segurança, travamentos e
instabilidade geral. Cada vez mais go-
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vernos e usuários de todo o mundo estão
adotando o Software Livre a cada dia e
essa velocidade vem aumentando de forma assombrosa.
Distribuições como Ubuntu enviam,
sem nenhum custo, CDs de instalação de
seu sistema operacional, e semanalmente encontramos nas bancas revistas que
presenteiam leitores com CDs contendo
distribuições completas. Diariamente, milhares de computadores funcionam 24 horas ao dia compartilhando distribuições
e novos sistemas livres através de redes
P2P como o BitTorrent. Esse crescimento
é bastante assustador para uma empresa
que nunca teve um concorrente. Na verdade, o Software Livre não é concorrente
do Windows, mas uma alternativa. Uma
alternativa que funciona.
A pressão do movimento de Software
Livre está causando mudanças bruscas na
Microsoft. Uma mudança que pegou muita
gente de surpresa foi a publicação de duas
licenças, que de acordo com as notas da
FSFE [1] se enquadram perfeitamente nas
quatro liberdades do Software Livre: a
Microsoft Permissive License (Ms-PL) e Microsoft Community License (Ms-CL). Uma
análise rápida dessas licenças leva o leitor
a comprovar itens bastante conhecidos e
semelhantes à GPL, assim como o conceito de Copyleft, naturalmente descrito de
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outra forma. O leitor não deve confundir
as licenças acima citadas com a antiga
Shared Source, que é totalmente proprietária e bastante restritiva, estando longe
de ser baseada em argumentos livres.
Seria interessante ver a Microsoft lançar
alguns aplicativos baseados nessas duas
licenças recentemente criadas. Seria o
início de uma era de mais liberdade para
o usuário? Ou apenas mais uma jogada
de marketing? Essas perguntas só serão
respondidas com o tempo. O leitor, como
sempre, é o grande ﬁscal e deve continuar sempre lutando por seus direitos de
liberdade e pela troca de conhecimento,
principais fundamentos do mundo do
Software Livre.
Lembramos também que a grande
maioria dos Softwares Livres existentes
hoje estão sob GPL ou LGPL, duas licenças criadas e mantidas pela Free Software
Foundation para a comunidade, livres de
interesses proprietários. Aconselhamos a
todos o uso de uma dessas licenças em
seus programas e projetos.
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