
LG e Samsung apostam em plataforma Linux para celulares  
 
A Samsung Electronics e a LG Electronics apresentaram novos celulares usando software 
aberto Linux da fundação Mobile Linux, que anunciou que um total de 18 modelos, de sete 
fabricantes, utilizariam o seu software. A segunda maior fabricante mundial de celulares, 
Samsung, que usou o Linux em seus aparelhos em 2006, lançou o novo modelo SGH-i800, 
acionado por software LiMo, no Mobile World Congress, enquanto a LG demonstrava um 
protótipo do LG LiMo. 
 
O sistema operacional Linux até o momento não desfrutou de muito sucesso nos celulares, 
mas sua presença está crescendo com o lançamento da plataforma LiMo, o que vai acelerar a 
chegada de novos modelos ao mercado. O Google também está utilizando o Linux como peça 
central de sua plataforma Android. "Contar com a adesão dos coreanos é boa notícia para o 
LiMo, porque eles promoverão a inovação", disse Ben Wood, diretor de pesquisa da consultoria 
CCS Insight. 
 
"Isso posto, sabemos que essas empresas rapidamente perderão a iniciativa caso não 
obtenham resultados à altura das expectativas ambiciosas que despertaram", afirmou. O 
Linux, é o mais popular tipo de sistema operacional gratuito, ou de fonte aberta, e está 
disponível para uso e modificação pelo público. 
 
Os fornecedores de software Linux ganham dinheiro vendendo melhorias e serviços técnicos, e 
o Linux concorre diretamente com a Microsoft, que cobra pelo seu sistema operacional 
Windows e se opõe à distribuição gratuita do código-fonte do programa. A fundação também 
anunciou a adesão de nove novos membros, entre os quais a Orange, divisão de telefonia 
móvel da France Telecom, SoftBank e STMicroelectronics . 
 
O mercado de plataformas de software para celulares é liderado pela S60, da Nokia, baseada 
no sistema operacional Symbian, que desfruta de ampla vantagem de mercado sobre o 
Windows Mobile, da Microsoft. Mas muitos dos pesos pesados do setor de telefonia móvel -
como Vodafone, NTT DoCoMo e Huawei [HWT.UL]- são membros da fundação Mobile Linux. 
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