Software livre!Quem ganha? Quem perde?

Poderia se dizer em primeira instância que não há sentido a discussão de quem ganha e
quem perde ,afinal não há quem perca com um software livre,só existem benefícios para
todo mundo,já que todos usufruem sem limites de tais ferramentas com toda sua
utilidade,além de poder adaptá-las da forma que lhes convém.Mas as coisas não são tão
simples assim, existem inúmeras variáveis a serem tratadas a cerca desse assunto.Um
exemplo é o incentivo do governo Lula ao desenvolvimento de programas de código
aberto,o principal motivo para adotá-los seria o baixo custo devido a economia de
dinheiro em licenças de softwares,situação que é muito mal vista pela Microsoft,ela
argumenta que os custos de manutenção das máquinas com softwares livre tornam estes
programas mais caros que os de código fechado,mesma opinião tem os empresários
brasileiros do setor,e além disso acham que isto poderia incentivar a pirataria já que se o
usuário for obrigado a comprar uma máquina mais barata ,com programas de código
aberto,ela tenderá a adquiri o Windows pirata,por achar mais confiável e fácil de usar.
Já existem supostos estudos apontando que o software livre deu prejuízo para os cofres
públicos, já que o Windows tem suporte de cinco anos e, além disso, os especialistas em
programas de código aberto são muito mais caros do que os técnicos em Windows. Os
defensores dos softwares livres, por sua vez, apontam tal estudo como sensacionalista e
que seriam apenas como uma tentativa da Microsoft em desestimular o seu uso, outros
dizem que esta ineficiência inicial é apenas uma fase de transição e alguns, menos
confiantes, dizem que, para variar, o governo está fazendo a coisa certa da forma errada.
Segundo pesquisas obscuras e confusas da The Standish Group International, de Boston,
EUA,o software livre gera um prejuízo de 60 bilhões por ano à industria do software
proprietário.O obscuridade da pesquisa causa uma grande discussão já que não estão
bem definidos os métodos utilizados,isto leva a crer,novamente que se trata apenas de
mais uma tentativa de alguma forma minar o crescimento dos adeptos do livre.
Já foi colocado em questão quem seriam os possíveis prejudicados com o crescimento
da cultura do código aberto.E quem são os ganhadores? a humanidade é apontada como
a grande beneficiada,imagine milhões de cabeças com diversas culturas e finalidades
trabalhando e modificando os códigos dos programas de forma a melhorá-los de forma

contínua em detrimento de poucas cabeças trabalhando nos pcs das grandes empresas
em prol de objetivos direcionados meramente ao lucro e que só terão suas falhas
resolvidas na próxima versão do software,isto se conseguirem enxergar tais falhas ,já
que são milhões de usuários com diversos níveis de conhecimento e utilização o que
gera defeitos na mesma proporção.
Numa análise ampla poderia se dizer que ,como levantado no inicio do texto,não
existem o que se poderia chamar de “perdedores” quando o assunto é software livre,o
que se vê é que a industria do software ainda não aprendeu a lucrar com esta ferramenta
,e além disso ainda vai demorar muito para que se consiga convencer o usuário comum
a aderir a cultura livre já que o processo de amadurecimento nesse sentido é longo e
árduo,então a industria vai continuar a ganhar rios de dinheiro e as pequenas fatias
“perdidas” continuaram aumentando em uma pequena proporção como um processo
irreversível e imprevisível.
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