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EDITORIAL

Antiga
previsão ousada

Expediente editorial

Prezados leitores,
Certa vez, há seguramente mais de dez anos, lembro-me de
ter lido um texto muito inspirado sobre o futuro do Windows
como plataforma Linux. A narração descrevia um email que
seria enviado por Linus Torvalds, funcionário da Microsoft,
para seu patrão Bill Gates no então distante futuro de 2008.
No email, Linus discutia sobre algumas concepções enganadas de seu chefe sobre a arquitetura de um sistema aberto. Porém, o principal valor do texto não era o conteúdo do suposto
email, mas a relação entre os dois interlocutores e os sistemas
operacionais que representam, mais especificamente o fato de
que a Microsoft estaria abandonando a plataforma Windows
como sistema operacional e adotando em seu lugar uma base
Linux, possivelmente com componentes GNU, mas com toda
a camada gráfica própria e proprietária.
Em abril, vimos o surgimento de algo que parece tornar
mais palpável um futuro nessas linhas para a empresa agora
liderada por Steve Ballmer. O novo gerenciador de pacotes
CoApp, já em desenvolvimento com apoio da Microsoft, tem
como propósito criar um “ecossistema de código aberto para
o Windows”. Somado a isso, especula-se que o vaporoso próximo sistema operacional da Microsoft, Midori, terá como
provável base o projeto Singularity, também feito pela gigante com código-fonte disponível para download – embora
não necessariamente sob uma licença aprovada pela Open
Source Initiative.
De qualquer forma, a recente movimentação parece indicar
que a gigante dos sistemas operacionais está captando, embora com considerável atraso, a mentalidade já preponderante
de que dispender “sozinha” grandes somas e recursos para o
desenvolvimento de uma base que pode ser comum a outras
companhias acaba saindo mais caro do que o necessário.
Quem sabe a ousada “previsão” não se estende até 2018? n
Pablo Hess
Editor
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