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Prezados leitores da Linux Magazine,
Mais um mês movimentado se passou no mercado do Software Livre e
de Código Aberto (SL/CA). Aquisições de e por empresas especializadas
em Código Aberto foram manchete nos veículos sobre tecnologia e mercado. E, novamente, um dos personagens mais citados foi a Microsoft.
Na disputa pelos formatos de documentos de escritório, a empresa
de Ballmer tornou mais fácil o acesso às especiﬁcações de seus formatos binários, incluindo o OOXML, que a companhia ainda pretende
promover a padrão ISO. Sua Open Speciﬁcation Promise representa o
compromisso da empresa com o fornecimento dessas especiﬁcações
sem custo para os desenvolvedores ou quem mais as deseje.
No entanto, o Software Freedom Law Center, instituto dedicado
a questões legais envolvendo o Software Livre, mostrou que isso não
oferece garantias aos desenvolvedores de SL/CA, pois, nas palavras
do autor da avaliação, “a OSP não se aplica a qualquer trabalho feito
além do escopo das especiﬁcações cobertas”. Isso signiﬁca que apenas
a implementação dessas especiﬁcações está coberta pela promessa da
Microsoft, e que, qualquer código que realize, além dessa implementação, qualquer outra atividade, terá apenas esse primeiro trecho coberto.
De acordo com a OSP, o código que estiver em conformidade com a
especiﬁcação não pode ser modiﬁcado, em outra palavras, a OSP, por
mais promissora e aberta que pareça, não permite a criação de SL/CA
que implemente essas especiﬁcações.
Comparando a abordagem da Microsoft àquelas de outras grandes
empresas de TI tradicionais — isto é, anteriores ao crescimento do SL/
CA — como IBM, Novell, Sun e Oracle, por exemplo, a entrada de
Redmond no grupo das que ao menos interagem com o SL/CA parece
precisar ser extraída a forceps. Enquanto elas de fato investem na tecnologia que mudou o cenário de TI, participando do desenvolvimento de
importantes softwares ou simplesmente liberando trechos de código-fonte sob licenças reconhecidamente de Código Aberto, ou ainda criando
distribuições Linux próprias repletas de software GPL, a empresa de
Ballmer aparentemente brinca de fazer as pazes com esse mercado.
A motivação dessa “brincadeira” ainda é misteriosa. Por que uma empresa tão segura de sua propriedade intelectual — aparentemente tão
ou mais do que IBM, Novell, Sun e Oracle — precisaria limitar tanto
o uso de suas criações? Só posso imaginar que seja como a criança que,
com medo de não mais poder jogar bola com os amigos por não torcer para o mesmo time, ﬁnge adaptar-se a essa exigência e até mesmo
compra a camisa da equipe.
São desagradáveis as sensações de medo, incerteza e dúvida.
Agora que todos já conhecem os fatos, desejamos à Microsoft que
isso passe rapidamente. ■
Pablo Hess
Editor
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