
era que a linguagem
Java está caindo

para o segundo
lugar no espaço

de desenvolvimento de
aplicações? É a impressão
que pode dar, diante de toda
a atenção que seus rivais vêm
recebendo. Com quase 13 anos

de existência, a linguagem
agora compartilha os holofotes

do desenvolvimento de
software com linguagens

de scripting como PHP
(Hypertext Preprocessor) e

Ruby, bem como a tecnologia
.Net, da Microsoft.

Muito festejada por
funcionar em múltiplas
plataformas por meio da JVM

(Java Virtual Machine), a Java
ocupou as manchetes durante
anos antes de ser seriamente
desafiada por .Net e variantes
de scripting open source.

Hoje, estas alternativas já têm
muitos adeptos. A SugarCRM,

fornecedora de CRM open
source, por exemplo, escolheu
desenvolver sua aplicação
em PHP, em vez de Java.

"Quando começamos,
pensávamos que íamos criar
uma aplicação Java sobre
Oracle", diz Clint Oram,

co-fundador da empresa. A
SugarCRM, no entanto, viu
PHP amadurecer e achou-a
"mais acessível do que Java
para uma pessoa comum".

A Microsoft, porém, fez
da sua plataforma .Net um

player sério no cenário

corporativo. Um relatório da
Info-Tech Research Group, de

novembro de 2007, apontou
que a plataforma estava se
tornando mais popular nas

empresas. Mas ainda é cedo
para considerar Java uma

cana fora do baralho. "Para
qualquer lugar que você

se vire, esbarra em Java. É
utilizada em bancos de dados,
para acionar os sistemas Web
de grandes empresas como

o eBay", observa Rick Ross,
presidente da comunidade

de desenvolvedores DZone
e fundador da Javalobby,

comunidade Web para
desenvolvedores Java.

A Info-Tech, no entanto,
descobriu que a Microsoft
tem um ponto fone: a
capacidade de oferecer uma
única pilha composta de

.Net, o sistema de e-mail
Exchange e o banco de dados

SQL Server. "As empresas
querem apenas uma garganta
para estrangular», diz George

Goodall, analista sênior de
pesquisa da Info-Tech e autor
do relatório da empresa em

novembro. "A diferença é que
.Net é boa o suficiente para
a maioria das aplicações",
explica.

A Info-Tech fez uma

amostragem com 1,9
mil empresas, a maioria

do mercado de médias

companhias com receita
anual inferior a i bilhão de

dólares. O esmdo apontou
que 12% das empresas se
concentram unicamente em
.Net, em comparação a 3%
centradas exclusivamente
em Java. Além disso, 49% se

dedicam principalmente a
.Net, contra 20% a Java.

Apesar do foco no

mercado de médias, Goodall
observa que até mesmo as
empresas com receita anual
superior a 1 bilhão de dólares

apresentaram preferência
semelhante por .Net. Ainda



assim, a pesquisa descobriu
que esta popularidade
diminui gradualmente à
medida que o tamanho das
empresas aumenta. Mas
Goodall adverte que em
tais empresas este declínio
de popularidade não se
origina de um aumento
do uso de Java, mas
de uma preferência
por outras
plataformas de
desenvolvimento.

Reação
De seu lado,
a Sun está
tentando
rejuvenescer
o Java, dizendo que a
plataforma de 13 anos
de idade pode ser a base
para a próxima geração
de tecnologias que vão
freqüentar espaços como
aplicações ricas de internet
(RIA) e serviços baseados
em cloud computing. A
empresa reiterou as suas
intenções de carapultar
a Java no setor de RIA
com a tecnologia JavaFX.
Para Tanto, a Sun lançou
melhorias como um codec
de vídeo para a plataforma
e prometeu o lançamento
da plataforma de serviços

em cloud chamada Projeto
Hydrazine.

"Parece que a Sun tem
muito mais clareza hoje.
Anos atrás, eu fiquei
confuso com a direção

que eles estavam
tomando. Mas

com a compra
do MySQL e os
esforços para o

JavaFX, Swing
e os clientes
em RIA, parece
que eles têm
uma idéia bem
melhor sobre
o futuro",
disse Brad
Molander,

engenheiro chefe de
software da National
Information Solutions
Cooperarive (NISC).

Estudo da Forrester,
no entanto, afirma
que Java desponta no
desenvolvimento de
aplicações web. Mas com
o JavaFX, a Sun espera
aumentar a presença da
plataforma nos diversos
tipos de sistemas para
tornar-se a líder em RIA.
Esse desafio é agressivo,
já que o setor tem dois
grandes e estabelecidos
produtos - as tecnologias

Flash e Flex da Adobe,
a plataforma Silverligth
da Microsoft e diversas
linguagens de scripting.

O projeto Hydrazine,
prometido para 2009,
consiste em uma infra-
estrutura hospedada
de serviços baseados
em web e será um local
onde desenvolvedores
e designers poderão
colaborar, disse Bob
Brewin, CTO da divisão
de software da Sun.
Outra iniciativa, o
projeto Insight, deve
ser combinado com o
Hydrazine para dar
aos desenvolvedores
informações sobre quem
está usando os serviços
que eles desenvolveram.

Representantes da Sun
comemoraram o acordo
com a On2 Technologies
para fornecer codec de
vídeo para a próxima
atualização do Java. A falta
de vídeo era uma grande
falha do ambiente Java,
disse Brewin. A percepção
sobre a linguagem em
alguns círculos é de
uma plataforma mais
complexa do que as novas
linguagens de scripting
que caíram no gosto dos
desenvolvedores web.
Mas, em vez de enfrentar
essas linguagens, a Sun
continua pressionando
para acomodá-las
- incluindo Ruby e
Python - tanto no
Java Virtual Machine
quanto no ambiente
de desenvolvimento
integrado (IDE) open-
source NetBeans.
(FB, com informações do
Computerworld Online) •
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