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Prezados leitores,
Assim como os institutos de pesquisa de mercado, economistas e muitos
outros, a Linux Magazine também se permite fazer previsões e projeções para o mercado do Software Livre neste ano que se inicia. Nossas
previsões são basicamente a continuação do forte amadurecimento do
Código Aberto no mercado de softwares e serviços.
Com o aumento da adoção do Software Livre por fabricantes de equipamentos eletrônicos, o Software Freedom Law Center deve ter um ano
agitado. Após os 14 processos por violação da licença – basicamente, casos
de uso de software GPL sem liberação do código-fonte alterado – muitos
outros surgirão em 2010. A compreensão das regras da GPL pelas empresas vai aumentar, mas a maior parte das violações da licença ainda deve
ser devida a incompreensões nesse sentido.
Com o aval da União Europeia, a Oracle finalmente completará a
aquisição da Sun mundialmente. Dependendo da relação entre a empresa de Larry Ellison e a Microsoft, além das decisões a respeito do
OpenSolaris e do GNU/Linux, talvez as duas gigantes comecem a se
estranhar. Na arena dos sistemas operacionais, segundo diversas afirmações de executivos da Oracle à época da compra da Sun, o OpenSolaris
deve ser entregue completa e definitivamente à comunidade, cortando
os elos com a Sun ou a Oracle. Se Ellison e seus especialistas em Software Livre de fato conhecerem as vantagens do compartilhamento de
código, é até possível que a entrega do OpenSolaris seja acompanhada
de uma mudança de licença para GPL ou BSD. Como a Oracle tem
ligações com o GNU/Linux há alguns anos, dificilmente essa linha será
cancelada – a menos que o mundo enfrente uma nova crise financeira de
grande escala. O Solaris crescerá em presença no mercado, tornando-se
“o Unix da Oracle” e mais um forte concorrente do GNU/Linux e dos
sistemas para servidores da Microsoft.
A empresa de Bill Gates e Steve Ballmer, por sua vez, deve ampliar o
foco no repositório Codeplex, sua grande chance de “fazer bonito” frente
à comunidade do Software Livre. Verificando os resultados da liberação
de seus primeiros softwares sob a GPL, deve ainda aumentar o número de
projetos lançados sob licenças da FSF. Não se pode descartar a possibilidade de aquisição, pela Microsoft, de alguma empresa proeminente no mercado GNU/Linux – ou de fusão da companhia a algum importante player
do mercado de hardware e software, com forte presença no universo livre.
Na área da segurança, certamente surgirão novas formas de ataque
a softwares “na nuvem”, que exigirão cautela e novas medidas de proteção pelos fabricantes desses programas, na eterna corrida armamentista
travada na guerra pela Internet. Nesse caminho, muitos sistemas Windows serão vitimados como de costume; porém, crescerá o número de
servidores GNU/Linux entre as vítimas – principalmente no mercado
dos sistemas embarcados para acesso móvel à Internet, impulsionados
pelo Android e outras variantes.
Certamente, um ano que valerá a pena testemunhar. n
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