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Prezado leitor, prezada leitora da Linux Magazine, É notório que
somente a disponibilidade do código-fonte de um sistema, enquanto extremamente importante, não é suﬁciente para que o
Linux “ganhe o jogo” contra os sistemas proprietários disponíveis no mercado. Uma outra necessidade, tão premente quanto a abertura do código, é a utilização de padrões abertos.

Todo mundo gosta de ter “alguém para estrangular” quando
as coisas dão errado. Aquela empresa localizada em Redmond
sempre fez questão de disseminar o medo, a incerteza e a dúvida no mercado, lançando no ar a questão: “Se algo der errado na sua empresa ao usar Linux, quem vai pagar o pato?”
Quando se fala em software proprietário, ﬁca muito fácil identiﬁcar “quem estrangular”: é o fornecedor do aplicativo ou sistema.
O problema, entretanto, é que o uso desse tipo de sistema causa o
que se convencionou chamar de “aprisionamento ao fornecedor”
vendor lock-in – algo especialmente crítico em casos de monopólio.
No caso do Linux e do Software Livre, o fornecedor da solução
é que ﬁca responsável pelo suporte técnico e pelas atualizações
dos sistemas. Há apenas um porém: se essas soluções não seguirem padrões abertos, o aprisionamento com o fornecedor está
de volta, mesmo que em menores proporções. Aﬁnal, se padrões
como a LSB (Linux Standard Base) não forem seguidos, as soluções de um fornecedor não irão funcionar na plataforma do outro.
No ﬁnal das contas, quando aliamos o Software Livre a padrões abertos, o resultado ﬁnal é termos o melhor dos dois mundos: soluções sem aprisionamento a um determinado fornecedor e vários “responsáveis para estrangular”. Se uma empresa
não me atende, posso contratar uma outra, sem medo de que
a solução que rodava na plataforma da primeira não funcione na segunda. Se houver algum problema, há uma liberdade
muito grande de experimentar os serviços de um outro fornecedor. E como o código da solução está disponível, podemos até
nos dar ao luxo de auditar toda e qualquer modiﬁcação efetuada. Tudo isso contribui ainda mais fortemente para o aumento da excelência dos serviços dos diversos fornecedores, bem
como na redução dos custos, oriunda da competição entre eles.
Padrões e código abertos são assim, o combustível aditivado ideal para fazer qualquer departamento de TI ter um desempenho superior, com mais segurança e menor custo.
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