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A suposta promiscuidade intelectual do programador de computadores mediano está provocando 
uma espécie de crise no mundo do software — especialmente a parte dele que envolve o sistema 
operacional Linux e outros códigos de fonte aberta. 
 
Tony Scott, diretor de tecnologia da General Motors, demonstra uma suspeita bastante 
disseminada de que a propriedade intelectual no setor vem se dissipando muito por decisões 
individuais de carreira de programadores de códigos. 
 
"Com essas pessoas pulando de galho em galho, você tem que acreditar que elas não vão 
começar do zero em todos os lugares para onde forem", diz ele. "Um bom programador vai usar o 
que já sabe." 
Isso podia não ter muita importância nos velhos dias da indústria de software, quando as 
companhias não tinham tanto cuidado em patentear sua propriedade intelectual. O fluxo de idéias 
relativamente livre entre as empresas em um mercado jovem provocava menos preocupações. 
 
Hoje em dia, no entanto, o crescimento é escasso e a propriedade intelectual transformou-se em 
um novo campo de batalha — especialmente uma vez que o método de sua criação é uma das 
diferenças mais gritantes entre o mundo dos softwares comerciais e o dos. programas de fonte 
aberta. 
 
Para os clientes da indústria de tecnologia, alerta Scott, os riscos estão aumentando, 
especialmente no caso dos programas de fonte aberta. 
 
A GM já chegou a fazer testes com o Linux, mas não teria feito isso sem garantias de  que estaria 
protegida de ações legais, diz o diretor de tecnologia da companhia. 
 
 No entanto, a maior parte dos usuários possui apenas uma prote-ção legal muito limitada, ou 
nenhuma. Mas isso não está impedindo o Linux de ganhar mercado. 
 
A mais recente evidência da crescente aceitação do Linux surgiu na semana passada com o 
endosso do Departamento do Comércio do governo do Reino Unidos. Usar o Linux nos PCs de 
mesa — onde o domínio da Microsoft ainda não chega a ser desafiado— é "uma alternativa viável 
para a maioria dos usuários do governo" na Grã-Bretanha, que poderá "gerar economias 
significativas", afirma o órgão. 
 
No negócio de servidores, enquanto isso, o Linux já está bem entrincheirado: cerca de 17% dos 
servidores produzidos no segundo trimestre deste ano rodam nessa plataforma de fonte aberta, 
um aumento de quase cinco pontos percentuais em relação há dois anos, segundo a IDC, uma 
companhia de análise de dados de tecnologia da informação (TI). 
 
Mesmo assim, isso ainda representa uma distância muito grande do sistema operacional Windows, 
que foi instalado em 64% de todos os novos servidores no período, embora o ganho de três 
pontos percentuais obtido pelo sistema operacional da Microsoft, no mesmo período, mostre que 
ele está conseguindo uma participação menor de um mercado novo. 
 
Na medida em que a competição direta entre essas duas plataformas fica mais acirrada, o fato de 
a Microsoft ter preparado o terreno para urna defesa mais agressiva de seus direitos de 
propriedade intelectual apenas contribu i para as ansiedades no mercado dos programas de fonte 
aberta. 
 



A gigante dos softwares não responde diretamente perguntas sobre se ela acredita que algum de 
seus códigos pode ter "vazado" para o Linux, ou se ela já chegou a considerar alguma ação legal. 
Ao invés disso, aponta para uma nova abordagem no que diz respeito à propriedade intelectual 
adotada no fim do ano passado: "Nossa política é licenciar amplamente nossa tecnologia para ou- 
  
tros. Se empresas de qualquer tipo estiverem interessadas em se beneficiar do amplo portfólio de 
tecnologia da Microsoft, elas devem nos contatar". 
 
Tais comentários fazem defensores dos programas de fonte aberta, como Jack Messman, ficarem 
furiosos.  
 
Para o presidente do conselho de administração da Novell — uma das principais distribuidoras do 
Linux desde que ela comprou a companhia alemã Suse, no ano passado —, comentários como 
esse representam uma ameaça legal velada, com a intenção de espalhar o medo, a incerteza e a 
dúvida, desencorajando os usuários de adotar uma nova tecnologia. 
 
Se o sistema operacional de fonte aberta contém códigos da Microsoft, rebate Messman, então é 
seguro dizer que o próprio software da Microsoft viola algumas das patentes da Novell. A única 
diferença: a transparência do código de fonte do Linux tem facilitado a detecção de brechas. 
 
O risco de litígio envolvendo estas e outras patentes na indústria de softwares tem criado um tipo 
de equilíbrio do terror, que existia entre as grandes potências nucleares durante a Guerra Fria, diz 
Messman.  
 
"Nós temos armas nucleares e estamos preparados para usá-las para proteger o Linux se formos 
ameaçados", diz ele. "Se a Microsoft quiser lutar essa guerra, estamos preparados." 
Essa briga verbal é uma evidência de que os ânimos exaltados pelo sucesso inicial do movimento 
da fonte aberta não estão sendo aplacados — e que os clientes correm o risco de serem 
apanhados num fogo cruzado. 
 
O conflito emocional ficou mais intenso na medida em que as companhias dos sistemas 
operacionais comerciais e dos de fonte aberta começaram a tomar emprestadas idéias umas das 
outras, tornando nebulosa as divisões entre essas duas realidades.Algumas companhias de 
softwares comerciais, por exemplo, começaram a distribuir seus produtos sob licenças de fonte 
aberta. A Sun Microsystems, cujo sistema operacional Solaris tem sido o mais diretamente 
ameaçado pela ascensão da amplamente usada versão da Red Hat do Linux, prometeu lançá-lo 
em fonte aberta antes do fim do ano. 
 
"Ele vai nos permitir introduzir nosso código na comunidade aberta de uma maneira mais fácil e 
barata e enfrentar o Red Hat, cuja única vantagem é o fato de ele ser um sistema de fonte 
aberta", diz Jonathan Schwartz, presidente e diretor operacional da Sun Microsystems. 
 
A Sun ainda não detalhou as condições sob as quais vai lançai o código de fonte do Solaris para 
não fornecer munição a rivais como a Red Hat, que alega que tais iniciativas não são 
verdadeiramente fonte aberta. "Tenho medo que a fonte aberta acabe se tornando uma expressão 
de marketing", diz Matthew Szulik, presidente do conselho de administração da Red Hat. 
 
Por outro lado, enquanto alguns tomam emprestadas idéias da área de fonte aberta, companhias 
como a Red Hat estão se parecendo cada vez mais com as empresas tradicionais de software. De 
um modelo de negócios que dependia da distribuição grátis de seus programas e das receitas de 
serviços, a Red Hat mudou para urna abordagem que envolve o licenciamento, que se parece 
mais com o tipo de negócio de uma empresa tradicional. 
 
Isso tem fornecido munição para os rivais, que alegam que o ímpeto por trás da fonte aberta vai 
começar a se dissipar na medida em que o idealismo se deparar com a dura realidade comercial. 



 
"O Linux é um movimento social", diz Schwartz, da Sun. "Não somos anti-Linux, mas acreditamos 
que a Red Hat fundamentalmente quebrou a confiança da comunidade Linux." 
 
Oponentes como Schwartz alegam que, na medida que as ambições comerciais forem se 
sobrepondo no movimento Linux, diferentes versões do sistema operacional vão surgir, levando, 
em última instância, ao tipo de fragmentação que já criou tipos diferentes do sistema operacional 
Unix. 
  
A Linux Standards Base — uma tentativa de manter uma base de códigos em comum — recebeu o 
apoio de muitos dos fabricantes de hardware. Contudo, o apoio entre os vendedores 
independentes de software ainda é pequeno.  
 
"Isso é a prova de que o Linux já se fragmentou", diz Schwartz.É desnecessário dizer que a Red 
Hat e a Novell não vão dar ouvidos a isso. 
 
As duas maiores distribuidoras do Linux afirmam que a base de código continua intacta.  
 
Messman, da Novell, diz que entre os lançamentos regularmente programados do Linux, 
mudanças são feitas para atender exigências específicas dos clientes, mas acrescenta que estas 
são oferecidas de volta à comunidade Linux para serem consideradas em futuros lançamentos. 
Outros, entretanto, alegam que forças mais amplas tornarão cada vez mais difícil transferir 
aplicações de software de uma distribuição do Linux para outra. 
 
O fato é que, depois de um começo em que foi o anti-establishment, o Linux já entrou para o time 
principal. (Tradução de Mário Zamarian Filho) 
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