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Prezados leitores,
Ao ﬁm de mais um frutífero e agradável ano de convívio, é muito
interessante recapitular alguns dos eventos mais marcantes dos últimos
doze meses no universo do Software Livre e de Código Aberto (SL/CA)
– destacado de toda a história anterior desse mercado pelo volume jamais
visto de fusões e aquisições entre seus principais players.
Há doze meses, a BEA recusava a oferta da Oracle para sua aquisição
– posição essa que seria revertida poucos meses depois, concretizando-se
a compra. Pouco depois, Novell e Microsoft comemoravam o primeiro
ano de seu acordo de cooperação, anunciando grande sucesso na parceria, para ambos os lados.
O lançamento do KDE 4 em janeiro sugeria a iminente ocorrência de
uma revolução no visual do desktop de código aberto, mas até o momento
a adesão à nova série desse popular ambiente ainda não conseguiu recuperar os usuários perdidos para seu maior concorrente. A iniciativa Creative
Commons completou cinco anos, com muitas festas e uma retrospectiva
de Lawrence Lessig, idealizador do movimento.
A Red Hat se despediu de seu CEO Matthew Szulik e contratou o
então COO da Delta Airlines Jim Whitehurst, com grande alarde e resultados ﬁnanceiros positivos logo em seguida.
A criação da LiMo Foundation, voltada à criação e promoção de
telefones celulares com Linux embarcado, foi um dos pontos altos do
SL/CA e do mercado móvel no início de 2008. Porém, teria chamado
mais atenção não fosse pela aquisição da MySQL AB e da Innotek (fabricante do VirtualBox) pela Sun, enquanto a Trolltech era incorporada pela Nokia e o Yahoo se debatia ao máximo para evitar sua própria
aquisição pela Microsoft – chegando até mesmo a “se oferecer” para o
concorrente Google.
Nos meses seguintes começavam os esforços da Microsoft para obter a
aprovação de seu formato de documento OOXML pela ISO como padrão
internacional – que seriam coroados pouco depois com a aprovação. O
resultado foi contestado – pela primeira vez na história do órgão internacional – por diversos órgãos nacionais e enfraqueceu a imagem da ISO como
representante imparcial da indústria e dos consumidores de tecnologia.
No mercado editorial, a aquisição da Linux Magazine americana pela
alemã Linux New Media AG (da qual a Linux Magazine brasileira é uma
subsidiária) em junho mostrou o crescimento também do ecossistema do
SL/CA, acompanhando essa indústria em pleno desenvolvimento.
Mais recentemente, as aquisições da Jabber e da Qumranet por Cisco
e Red Hat, respectivamente, ﬁnalizaram, até o momento, o frenesi de
compras – que agora deve ser reduzido, com a deﬂagração de uma nova
crise ﬁnanceira mundial.
Por ora, a instabilidade ﬁnanceira internacional deve se reﬂetir num
mercado mais estável no SL/CA – e potencialmente até com crescimento
dos mais capazes de tirar proveito do cenário de falta de crédito.
Pablo Hess
Editor
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