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Prezados leitores,
A arena da atual batalha sangrenta entre sistemas operacionais, o mercado de dispositivos móveis, vem repetindo rapidamente o desenvolvimento histórico dos sistemas operacionais. Mas será que ela pode
ultrapassar o estágio atual desse mercado mais antigo e – mais importante – ensinar-lhe algo?
A repetição a que me refiro diz respeito à redução dos inúmeros
fornecedores de sistemas operacionais, muito embora ainda haja uma
importante diferença entre o mercado de computadores e o de dispositivos móveis: instalar um sistema operacional diferente num smartphone,
por exemplo, não é uma tarefa trivial, nem sequer recomendável pelos
fabricantes dos aparelhos. Porém, com a fusão entre Moblin e Maemo
para formar o MeeGo, começa a ficar mais clara a relação entre os participantes do mercado de sistemas embarcados.
Não se trata de desespero dos respectivos fabricantes, Intel e Nokia,
mas de alinhamento estratégico. Fortemente baseados na criação colaborativa de código distribuído sob licenças livres, Moblin e Maemo
de fato compartilhavam grande parte de seus objetivos e motivações.
O MeeGo, portanto, demonstra o amadurecimento do pragmatismo
nesse mercado, que conta com empresas de grande peso, como Google, Apple e Microsoft.
Contudo, um detalhe importante que não deve passar despercebido
é o fabricante líder no principal segmento dos sistemas embarcados:
Nokia, por meio de seu sistema Symbian. Presente em mais de 44%
dos telefones celulares vendidos na atualidade – e com uma projeção
de 39% de fatia do mercado em 2012, segundo o Gartner – o Symbian
pertence a um dos “donos” do MeeGo e também compartilha os princípios do Software Livre que regem este concorrente. Então, será que
veremos uma futura fusão do próprio MeeGo ao Symbian?
Motivos técnicos tornam esse cenário improvável: tanto o Maemo
quanto o Moblin foram projetados tendo em vista dispositivos bem mais
poderosos que smartphones, e dificilmente seriam capazes de reduzir
seu consumo de recursos. A outra hipótese, contudo, não deve ser descartada; um Symbian cada vez mais semelhante ao MeeGo, capaz de
empregar de forma eficiente os recursos de um smartphone ou até de
um netbook, poderia ser uma aposta da Nokia para evitar a queda de
participação projetada para seu sistema.
Quanto à lição para o mercado da computação tradicional, fica o
pragmatismo que norteia o MeeGo: concorrentes menores e livres,
mas com objetivos semelhantes, só tendem a se beneficiar com uma
parceria. Embora a diversidade típica do Software Livre seja inegavelmente positiva, certamente há casos em que a união de esforços traria
muitas vantagens – tanto para os fornecedores quanto para os usuários.
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