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Editorial
Oceano azul
Tradicionalmente, estamos habituados a regras de mercado que estimulem a concorrência encarniçada entre empresas operando no mesmo ramo. IBM contra HP,
Google contra Microsoft, Apple contra Samsung, VMware contra Citrix e até mesmo
Red Hat contra Suse... parece até futebol. Esse modelo ”belicoso“ de fazer negócios
gera invariavelmente um ambiente altamente competitivo, em que, não raro, a tônica do líder é consolidar a todo custo sua posição de dominância de mercado e, se
possível, criar mesmo uma situação de monopólio ou, no mínimo, tornar-se a referência para o mercado em sua área de atuação, às vezes à custa de práticas desleais,
infelizmente. é um modelo que se convencionou recentemente chamar de ”Mar de
Sangue“, no qual é comum que haja baixas em ambos os lados.
Enquanto modelos de desenvolvimento colaborativo se consolidam e profissionalizam, a busca por inovações disruptivas parece ser o Santo Graal do mercado
de tecnologia da informação, uma vez que elas têm o poder de catapultar pequenos fornecedores à posição de líderes de mercado. Há muita inovação esperando
para acontecer mesmo em mercados tradicionais de tecnologia, mas a inovação
verdadeiramente revolucionária vem acontecendo silenciosamente há mais de um
século em diversos segmentos, e consiste basicamente na criação pelas empresas
de espaços incontestáveis de mercado através de um diferencial no valor agregado por elas, que tornam a concorrência simplesmente irrelevante. Ao contrário de
navegar em um mar de sangue, no qual se combate a concorrência diretamente, ao
torná-la irrelevante pode-se navegar, segundo definição de W. Chan Kim (1952)
e Renée Mauborgne (1963), professores do Instituto Europeu de Administração
de Empresas (INSEAD), em um ”Oceano Azul“ de prosperidade, ao qual os competidores praticamente não têm acesso.
Essa estratégia já fez balançar edifícios seculares do mercado corporativo no
passado: o Apple II fez a IBM tremer e mudar radicalmente seu modo de fazer
negócios no final da década de 70, e a Microsoft quase derrubou a IBM, apostando em um modelo de negócios para software na década seguinte. A Apple
ainda detém a liderança na venda de aplicativos e mídia, usando sua combinação
única de dispositivos móveis (iPhone, iPad, iPod) e iTunes, o Google mantém-se
impassível como líder em sistemas de buscas na Internet, o Facebook se estabeleceu como principal rede social (com seus atuais 1,35 bilhão de usuários) e a
Amazon WS é a referência mundial quando se trata de Cloud Computing (IaaS).
Isso para citar apenas alguns casos.
Há quanto tempo não se divulga que o próximo ano será o ano do Linux no desktop?
Enquanto isso já aconteceu no mercado de servidores, em que o sistema do pinguim pôde criar uma combinação imbatível de preço e tecnologia (features) que
o manteve distanciado da concorrência (e matou o UNIX tradicional), junto ao PC
tradicional do usuário o binômio Intel+Microsoft parecia imbatível. Isso até a chegada do Android, a distribuição Linux para dispositivo móveis do Google, claro. Lançado no final de setembro de 2008, o Android detinha no momento da elaboração
deste editorial impressionantes 84,4% do mercado mundial de sistemas operacionais para smartphones. E o mercado de dispositivos que vão equipar a ”Internet
das Coisas“, cujas vendas devem bater a casa dos 7 trilhões de dólares em 2020
(de acordo com a IDC), está apenas começando a se aquecer. Sem medo de errar,
em tecnologia pode-se dizer que as águas de qualquer Oceano Azul nas quais se
pretenda navegar, serão inevitavelmente Open Souce. Hasteiem as bandeiras! n
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