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Prezados leitores da Linux Magazine,
Embora o mito da diﬁculdade em se ganhar dinheiro com
Software Livre e de Código Aberto já tenha sido superado
há tempos, ainda há partes do mercado em que suas raízes estão mais aprofundadas. Então, mesmo sob o risco de
me repetir ou, pior ainda, repetir célebres defensores do
SL/CA, vou expor mais uma vez um recente fenômeno da
penetração do Linux.
O subnotebook fabricado pela Asus e equipado com Linux pela Xandros, o EeePC, ilustra como duas empresas
que dependem primordialmente de software estão conseguindo atrair consumidores e gerar receita com base em
SL/CA. Na realidade, “atrair consumidores” seria menosprezar o poder desse portátil de menos de um quilo. No
último Natal, o EeePC foi um dos itens mais disputados,
com os estoques acabando na maioria das lojas onde ele
foi comercializado.
A surpresa, aqui, é ver o SL/CA embarcado num produto de consumo de massa, no qual ele fornece a base da
interação com o usuário, provavelmente não técnico. Isso
é diferente, por exemplo, dos dispositivos que utilizam um
kernel Linux e, quando muito, alguns programas de Código
Aberto na interação com o usuário. No EeePC, tudo o que
se vê é de Código Aberto.
Nesse aspecto, é importante também salientar a rápida
providência para sanar o problema de violação da GPL,
tomada pela Asus ao disponibilizar, em pouco tempo, os
trechos de código-fonte alterado incluídos no sistema operacional que equipa o EeePC.
E é assim que o Linux chega às massas. Numa ponta,
partindo da ampla adoção em nichos especíﬁcos, como a
computação de alto desempenho e os servidores web e de
email. Na outra, ocupando uma fatia cada vez maior do
mercado de sistemas embarcados, como telefones celulares e Internet tablets.
Se 2007 foi ou não o tão desejado “ano do Linux no
desktop”, não sei dizer. Mas parece que em dezembro tivemos o primeiro natal do Linux no notebook. ■
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