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Prezados leitores da Linux Magazine,
O ano que termina certamente há de ser lembrado por muitos brasileiros no futuro. Presenciamos, em diversas áreas da tecnologia,
importantes avanços.
No cenário nacional, os incentivos ﬁscais, associados ao câmbio favorável, contribuíram para um grande avanço nas vendas de
computadores e, conseqüentemente, também para a popularização da computação. A inclusão digital, com isso, tende a tornar-se
mais fácil e rápida. Uma simples mostra disso é o fato de as vendas
de PCs domésticos terem ultrapassado as de desktops voltados ao
mercado corporativo no ano.
No âmbito internacional, a adesão de ainda mais empresas ao
modelo de desenvolvimento de Código Aberto foi apenas um dos
aspectos positivos. A competição pela criação de máquinas cada vez
mais baratas impulsionou alguns fabricantes de computadores em
direção aos limites da capacidade do hardware e do Software Livre,
buscando realizar as tarefas de que todos necessitamos em hardwares
pequenos, modestos e leves. As alegações de violação de licenças
abertas – em substituição a outras licenças abertas ou não – atraíram
também atenção maior do que em qualquer outra época.
O mercado corporativo nacional também já percebeu esse movimento em direção ao Software Livre. Como mostraram os seis
eventos Linux Park de 2007, em todo o país são muitos os negócios
desenvolvidos com uso intenso de Software Livre, desde a fabricação
de jogos eletrônicos até a inclusão de softwares de Código Aberto em
dispositivos embarcados passando por simulações geofísicas, redes de
varejo, órgãos públicos, e empresas privadas de todos os tamanhos. O
Linux, este ano, arriscou embrenhar-se, e já demonstrou grande êxito,
no segmento da gestão de negócios, como atesta a multiplicação de
opções de empresas integradoras de sistemas ERP e CRM.
São bons os tempos para o Software Livre e de Código Aberto.
Recebendo cada vez mais atenção e dispondo de mais usuários
a cada computador adquirido sob o programa Computador Para
Todos, o ritmo de avanço parece ter alcançado um valor mais acelerado do que em qualquer fase do passado.
Para mantermos esse avanço no território nacional, precisamos
apenas continuar o amadurecimento desse ecossistema, pois este
é o primeiro requisito para a manutenção das conquistas presentes de forma sustentável, mesmo que as condições internacionais
deixem de ser favoráveis. ■
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