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Surgidos a partir de movimentos estritamente comunitários,
o projeto GNU e o kernel Linux alcançaram grande importância nas empresas, como todos bem sabemos. Corporações
de diversos tamanhos começaram a usar o sistema de código
aberto ou apenas alguns softwares, naturalmente como simples
usuárias a princípio. As comunidades de cada software eram
tudo, nessa época: gestoras, desenvolvedoras e promotoras.
Já na década atual, observamos empresas oferecendo, elas
próprias, soluções de código aberto — algumas abertas desde
o início, outras transformadas em Software Livre. Participaram
desse processo as poucas empresas que compreendiam verdadeiramente as vantagens do desenvolvimento colaborativo. O
mercado do SL/CA alcançava um novo patamar de maturidade.
O Open Source Development Lab (OSDL) reuniu diversas
empresas para ﬁnanciar e gerir o desenvolvimento do kernel
Linux. A comunidade era tratada como algo desvinculado de
qualquer uma das empresas envolvidas com dado software e
parecia perder importância frente aos recursos ﬁnanceiros e
humanos cedidos pelas companhias.
No entanto, sempre se pode amadurecer um pouco mais.
As recentes ações da Sun na direção de formar e manter uma
comunidade em torno de seus produtos de código aberto têm
signiﬁcado marcante. A empresa é de fato uma das que mais
cedem linhas de código ao Código Aberto como um todo,
o que teoricamente bastaria para torná-la uma potência no
mercado. Entretanto, falta-lhe uma comunidade capaz de
promover o uso de todo esse código contribuído — falta-lhe
uma presença signiﬁcativa na comunidade.
A comunidade dos projetos de SL/CA, atualmente, é um
de seus valores. Pouco adianta uma empresa abrir o código
de um projeto se ele não for abraçado pela comunidade. Somente formando uma comunidade é possível desfrutar dos
benefícios do desenvolvimento colaborativo.
Associe sua empresa à comunidade dos softwares que ela
usa. Isso aumenta o valor do software.
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