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EDITORIAL

Mobilidade e
padrões abertos

Expediente editorial

Prezados leitores,
Qualquer tecnologia pode se beneficiar de padrões abertos. A telefonia móvel, um mercado extremamente dinâmico, parece estar
descobrindo isso. O anúncio recente de que todos os principais fabricantes de aparelhos celulares adotarão um único carregador até
2012 indica que essas empresas finalmente compreenderam que, ao
menos quando não se trata de seu core business, os padrões abertos
são mais do que benéficos: são essenciais.
Com os aparelhos tendo uma vida útil média de um a dois anos,
em uma década qualquer pessoa acumula um número surpreendente de carregadores elétricos e seus respectivos adaptadores. Unir-se
em torno do micro-USB – ou de qualquer outro formato aberto que
fosse escolhido – só afeta positivamente o mercado em que todos
esses fabricantes atuam. Os próprios fabricantes de carregadores devem beneficiar-se: em vez de produzir múltiplos modelos, poderão
concentrar-se em cortar custos e aumentar a eficiência da produção
de um único tipo de carregador. Esse aumento de eficiência pode
inclusive levar a novos desenvolvimentos nessa área, o que inegavelmente beneficia todos os fabricantes de telefones celulares.
Os padrões abertos estão conquistando também outras camadas do mercado móvel. O recente acordo entre Intel e Nokia para
a união de esforços de desenvolvimento possivelmente terá como
base os padrões abertos na busca para desbancar os concorrentes
100% proprietários – Apple, principalmente, com seu iPhone – no
mercado de telefonia. Colaborando nas camadas de hardware e
software sobre padrões abertos, os dois fabricantes têm força para,
em sinergia, estabelecer novos padrões em ambas as áreas. Mesmo
que optem por não unir suas plataformas móveis Moblin e Maemo
como alguns analistas supuseram que fariam, as parceiras já deixaram clara a colaboração em torno de diversas outras iniciativas
abertas, como Mozilla, X.org, D-Bus e os novos oFono e ConnMan.
É bom ver que mais e mais empresas estão entendendo e aplicando os padrões e tecnologias abertos. Com isso, fica evidente que
favorecer um mercado é sempre benéfico quando a sua empresa
se encontra nesse mesmo mercado. n
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