
mesmo num conversor de TV digital, o programa criado por Linus Torvalds tem
se destacado como plataforma para desenvolvimento de sistemas embarcados.

A presença invisível do software livre dentro de dispositivos eletrônicos não é
novidade - e sim a variedade de produtos e a velocidade com que se espalha
hoje. Há um bom tempo é possível encontrar thin clients, caixas de supermerca-
dos, roteadores e appliances de segurança rodando Linux. A diferença é que ago-
ra esse tipo de desenvolvimento chegou a outros equipamentos, como smartpho-
nes e celulares, utilizados diretamente por usuários domésticos. Para quem ainda
relaciona o uso do Linux a comandos complicados e interface gráfica pobre, a es-
tréia do pingüim nos aparelhos móveis pode parecer uma surpresa. Mas não é. A
facilidade de uso dos equipamentos com o programa embarcado não perde em
nada para telefones de outras plataformas. Também é algo totalmente transpa-
rente. Você jamais precisará saber, por exemplo, que less, more e cat são coman-
dos do Linux que servem para visualizar o conteúdo de arquivos.

ocê não conhece um único comando de Linux,jamais
se sentou diante de um micro rodando uma distribuição do pin-
güim e o máximo que sabe sobre less, more e cat é que são pala-
vras em inglês? Mesmo que a sua resposta para as três perguntas
acima seja sim, provavelmente você é um usuário de Linux. Disfar-
çado dentro de um celular, encapsulado num roteador Wi-Fi ou



Diante de tanta receptividade, a tendência é que o Linux
aumente sua presença entre os aparelhos móveis. Uma
pesquisa feita pela ABI Research constatou que 8,1 mi-
lhões de dispositivos móveis rodando Linux embarcado
foram vendidos em 2007. Segundo o estudo, a previsão é
de que o número chegue a 127 milhões em 2012. Esse cres-
cimento deve diminuir a vantagem do Symbian, que até
2006 detinha 73% dos sistemas operacionais para smart-
phones. De acordo com a ABI Research, até 2012 essa par-
ticipação cairá para 46%.

À frente desse expressivo crescimento estão fabricantes
como a Nokia, a Motorola, a Asus e a Positivo, que têm esti-
mulado pesquisas na área e investido no lançamento de
produtos que rodam em plataformas abertas. "Estamos
chegando ao ponto máximo do entendimento de que o Linux
é uma boa solução e concorre de igual para igual com outras
do mercado", diz Sandra Alves, diretor do Instituto Nokia de
Tecnologia (INdT), em Recife. Foi de lá que saiu parte do de-
senvolvimento do n770, do nSOO e do nSlO, os chamados
internet tablets, da Nokia, equipamentos que permitem o
acesso à internet e ligações telefônicas via Skype.

Não é simplesmente por amor à causa livre, é claro, que
nomões do mundo da tecnologia têm se dedicado ao de-
senvolvimento com Linux. Do próprio ponto de vista do
negócio, o software livre tem se apresentado como uma
opção vantajosa, principalmente pela rapidez e facilidade



de desenvolvimento. "Como tem uma força de trabalho
maior, os telefones feitos nessa plataforma acabam indo
mais rapidamente para o mercado", diz Renato Citrini, ge-
rente de produtos da Motorola. A empresa americana
anunciou em 2005 o A1200, seu primeiro smartphone Li-
nux, sucedido pelo A1200Í e hoje pelo A1200e. O primeiro
celular com pingüim embarcado, o V8, chegou às pratelei-
ras em setembro. "Optamos por começar pelo smartpho-
ne, pela própria característica do Linux, que já é um pro-
grama multitarefa", diz Citrini. Também pesa a favor do
programa o custo das licenças. "Usando Linux, podemos
ter um produto com preço mais competitivo", diz Erlei Gui-
marães, diretor de conectividade da Positivo Informática,
que anunciou seus dois conversores para TV digital, o Digi-
TV e o DigiTV HD, com Linux embarcado.

Além dos fabricantes, as distribuições do mundo do pin-
güim investem pesado no desenvolvimento de sistemas
embarcados. Dentro da Red Hat há programadores pagos
para desenvolver o Linux embarcado que roda no XO, o
computador da OLPC (One Laptop per Children), o antes
chamado notebook de 100 dólares - e que hoje já chega a
420 dólares no Brasil. Para se adaptar às configurações e
às condições de uso do equipamento, o sistema operacio-
nal teve de ser totalmente adaptado. "Os comandos do te-
clado foram modificados, a inicialização precisou ser ace-
lerada (até 4 segundos) e o gerenciamento de energia foi
cuidadosamente criado para evitar que a máquina preci-
sasse ser recarregada com freqüência", diz Rodrigo Missiag-
gia, solutions architect da Red Hat.

Na Canonical, empresa criadora do Ubuntu, um grupo de
desenvolvedores trabalha no Ubuntu Mobile and Embed-
ded, o UME. Tocado em parceria com a Intel, esse projeto
tem o objetivo de criar um sistema operacional baseado no
Ubuntu para dispositivos móveis de acesso à internet. A
versão 1.0 deve ficar pronta em abril. O engenheiro de soft-
ware Adilson Oliveira, que há dez anos trabalha com Linux
embarcado, é o único brasileiro do grupo. "Com o UME
quem quiser criar sistemas embarcados vai encontrar
componentes prontos e uma base estável para o desenvol-
vimento", diz Oliveira.

Sistemas proprietários?
O uso do Linux impõe aos fabricantes o respeito às licenças
de uso do mundo livre. Mas como preservar os segredos
estratégicos e manter a competitividade da empresa se até
as entranhas dos produtos ficarem abertas? Para essa per-
gunta as empresas ainda não conseguiram uma resposta...
E também não precisaram.

Nos produtos que rodam Linux embarcado, nem todo o
código é aberto para os usuários. As empresas têm a pos-
sibilidade de desenvolver sistemas proprietários com base
no Linux, basta criar modelos do zero. "Dentro da Nokia todo
o desenvolvimento é submetido a uma avaliação jurídica
para não ferir as licenças e não abrir os segredos indus-
triais", diz Alves, do INdT. A prática, é claro, levanta polêmi-
cas entre os evangelistas do software livre. "Legalmente
esses fabricantes podem fazer isso, mas moralmente não.



Isso fere as liberdades fundamentais do software livre", diz
Alexandre Oliva, conselheiro da Fundação Software Livre
América Latina, a FSFLA.

Polêmicas à parte, os desafios para as empresas adep-
tas do Linux embarcado vão muito além da adequação às
licenças. "Falta ainda um modelo de negócio sustentável
que as empresas possam adotar", diz Álvaro Martins, coun-
try manager da Mandriva. Para tentar resolver isso, a Man-
driva tem ajudado as empresas a desenvolverem soluções
proprietárias em plataformas embarcadas. Para a Nokia, o
desafio não é o desenvolvimento, mas o que vem depois
dele. "Precisamos nos esforçar para manter o interesse
dos desenvolvedores, mesmo depois de o produto ter sido
lançado, para não prejudicar os compromissos com o mer-
cado", diz Alves, do INdT.

Já para os programadores interessados em desenvolver
sistemas embarcados o mais difícil é dar o primeiro passo.
A criação de sistemas embarcados exige não só conheci-
mento da plataforma embarcada, mas também domínio
das bibliotecas, das ferramentas de compilação e do pro-
cessador usado. "Para quem está começando é um degrau
alto a subir. Mas depois o desenvolvimento fica mais fácil,
porque a reutilização é grande", diz Marcelo Barros de Al-
meida, engenheiro de desenvolvimento que mantém o Li-
nux a Bordo (www.Linuxabordo.com.br), um site dedicado à di-
vulgação do Linux embarcado.
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