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Prezado leitor, prezada leitora da Linux Magazine, no dia 5 de outubro de 2006 o Brasil
pôde ﬁnalmente assistir, em TV aberta, um programa de massa e relevância nacional abordando o tema Linux e Software Livre: Júlio Cezar Neves e Sérgio Amadeu
da Silveira foram os entrevistados do programa de Jô Soares, na Rede Globo. Sem
entrar no mérito do desempenho dos entrevistados durante o programa, algo que
muitos leitores questionaram enviando emails para a Redação, a entrevista é um
episódio importante no cenário nacional no que tange à notoriedade do Software
Livre. É parte do movimento de tornar conhecida uma tecnologia que, mais cedo
ou mais tarde, inevitavelmente, vai fazer parte da vida de todos.
A entrevista abordou, logo de início, o uso do Software Livre pelo “fenômeno”
Google. Não vamos nos ocupar de descrever aqui o seu conteúdo – quem quiser
pode assisti-la diretamente na página do Programa do Jô –, mas do novo modelo
de negócios criado pelo Google, que usa a Internet e uma combinação de sistemas
de código aberto como infra-estrutura – e é, por isso mesmo, independente de plataforma. O modelo de negócios da Microsoft, por outro lado, foi criado em torno
da plataforma PC.
Einstein postulou que não é possível resolver problemas através do mesmo tipo
de raciocínio usado para criá-los. Esta é a razão pela qual a Microsoft se encontra em
meio a uma crise sem precedentes: toda a sua estratégia de negócios é baseada no
controle de uma plataforma de escalabilidade questionável. Se Redmond quisesse
realmente manter a sua hegemonia, eles deveriam jogar fora os 5 bilhões de dólares
investidos no desenvolvimento do Windows® Vista e criar um novo sistema operacional mais simples, leve e seguro, que pudesse funcionar em qualquer máquina hoje
rodando Windows 2000 ou XP, a um preço muito inferior ao praticado atualmente
(em torno de 50 dólares, que é mais do que a empresa recebe hoje por uma versão
OEM do Windows, que já vem instalada “de fábrica”). O Microsoft Ofﬁce® deveria
custar, no máximo, a mesma coisa. Por quê? Porque o mercado para atualizações de
sistema é, hoje, no mínimo, cinco vezes maior do que o dos chamados PCs OEM .
A Microsoft precisaria (mas, provavelmente, não percebe), ﬁnalmente, se concentrar
mais em atender a sua base instalada. Tais máquinas seriam mais do que suﬁcientes
para usuários de sistemas cada vez mais voltados ao uso da Internet como ferramenta
de trabalho. Felizmente, graças ao Linux, empresas como Canonical, Mandriva e
Novell estão mais bem posicionadas para atender a essa demanda.
De outro lado, os clientes atuais do Google, uma massa gigantesca formada principalmente por pequenas e médias empresas, não fazem, de modo geral, anúncios
em nenhuma outra mídia. E a empresa veicula esses anúncios usando algoritmos
proprietários sobre os dados coletados pelos seus robôs de indexação (usados pela
máquina de busca), bem como sobre os dados dos usuários de seus serviços de
email, grupos, chat etc. É todo um novo jeito de fazer negócios. E a empresa está
ainda posicionada como referência para o que se convencionou chamar de Web
2.0, tendo como base de desenvolvimento sistemas e padrões abertos. Os primeiros
eles podem adaptar rapidamente de acordo com as suas necessidades, o que lhes
permite concentrarem-se em seu segmento de negócios. Isso lhes confere a escalabilidade que falta hoje à Microsoft, e, a nosso ver, se as coisas não mudarem rápido
em Redmond, o império do Windows estará ﬁnalmente com os dias contados. Isso
não é apenas por causa da tecnologia, mas especialmente por causa do modo como
a tecnologia está sendo utilizada em cada um dos modelos de negócios.
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