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Editorial

Espertinhos
Não há problema quando uma empresa, organização ou desenvolvedor não
libera o código fonte de suas soluções sob uma licença livre. É uma opção que
lhes cabe. Podemos não achá-la a melhor alternativa, mas a prerrogativa é de
quem desenvolve o programa. Da mesma forma, louvamos as iniciativas que
preservam a liberdade do software, permitindo que outros agentes (pessoas
físicas e jurídicas) participem da construção de soluções de código aberto, obtendo todas as vantagens que esse modelo colaborativo de desenvolvimento
da tecnologia podem oferecer. Agora, o que nos incomoda sobremodo nos dias
de hoje é uma tendência latente – e que está se tornando comum em alguns
projetos de software que lançam mão de componentes liberados sob licenças
consideradas como Sofware Livre, mas que não obrigam automaticamente a
liberação de código derivativo (BSD modificada, Apache 2.0, Mozilla etc.) – de
algumas empresas de criar novas soluções, propagandeá-las como Software
Livre e de Código Aberto, mas que, na hora de fornecer o código fonte, remetem aos projetos originais como “repositório” de suas contribuições. Com isso,
essas organizações parecem querer gozar do prestígio e das vantagens do
Software Livre, mas não estão fazendo a parte que lhes cabe nesse processo de
desenvolvimento. Liberam uma versão binária de uma determinada edição de
seu aplicativo, contendo via de regra limitações de recursos para degustação
do programa, mas quando o usuário vai atrás do código fonte, não o encontra
em lugar algum, algo que configura uma tentativa clara de evitar a criação de
versões derivadas da solução.
Observem que há maneiras inteligentes de se fazer isso: a Red Hat há anos fornece todo o código fonte do seu Red Hat Enterprise Linux (RHEL) para download,
sem fornecer gratuitamente a imagem da distribuição toda compilada e pronta
para instalação. Isso é legal (em suas duas acepções), moral, ético e, de certa forma,
genial, como já exaurou Eric S. Raymond no passado. E essa abordagem levou à
criação do CentOS, que ainda contribui indiretamente para que o RHEL esteja cada
vez mais presente nos data centers modernos, mesmo para aqueles que não tenham interesse ou condições de arcar com os custos de uma subscrição do software. O leitor pode ter certeza de que, quando a necessidade de suporte e de serviços profissionais aparecer, a Red Hat e seus parceiros de canal serão os primeiros
a ser chamados a oferecer seus préstimos e a faturá-los. Agora, o que temos visto
em outros projetos (especialmente os corporativos, de soluções BPMS, ECM, ERP,
CRM etc.) está próximo do que poderíamos caracterizar como“pura picaretagem”!
Vamos nos abster de citar os nomes dos projetos que têm seguido esta linha,
mas o leitor fique prevenido: projeto de Software Livre que não entrega código
da solução com facilidade, deve ser visto com suspeição. Como asseverou Linus
Torvalds, em uma frase célebre enviada à lista de desenvolvedores do Kernel
Linux em 25/08/2000: “Talk is cheap. Show me the code.” – em tradução livre
algo como, “Falar é fácil. Mostre-me o código.” Nos tipos de projetos elencados
acima, qualquer coisa menos que isso é problema na certa: gera aprisionamento a um determinado fornecedor ou tecnologia. Não se deixe enganar. Fique
esperto e proteja-se contra espertinhos.
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