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Graças ao seu mais novo navegador de internet, o Chrome, a ambição do Google de rivalizar 
com a Microsoft como produtora das "plataformas" de softwares, sobre os quais rodam os 
aplicativos de internet, recebeu amplo destaque na semana passada. 
 
Uma tentativa anterior e igualmente notória de fazer praticamente a mesma coisa em 
telefones móveis seu software Android parece estar na iminência de passar por uma situação 
difícil, assim que os primeiros aparelhos chegarem ao mercado neste ano. 
 
É possível que o fracasso de conquistar um grande público para o Android talvez não 
prejudique as metas empresariais mais amplas no setor de tecnologia móvel, porém ele indica 
que as iniciativas de software da empresa nas quais se inclui o Chrome nem sempre têm um 
grande número de adeptos garantido, segundo analistas do setor. 
 
O Android, anunciado em novembro, foi considerado pelo Google uma peça central na sua 
mais recente iniciativa estratégica: a tentativa de colocar seus serviços de busca e demais 
serviços diretamente nas mãos de milhões de usuários de tecnologia móvel, criando um 
mercado publicitário móvel que, segundo os executivos, poderia valer muito mais do que 
aquele no qual a sorte da empresa foi baseada. 
 
O Google, na condição de parceiro da Apple, já conquistou uma posição de destaque no 
iPhone. O mais recente objeto de desejo da Apple, porém, não representa o futuro tecnológico 
que o Google tinha em mente. Na condição de sistema fechado, no qual a Apple e as 
operadoras móveis exercem controle considerável sobre os aplicativos que podem ser usados 
no aparelho de telefone, o iPhone está baseado num modelo diferente em relação à internet 
aberta, onde o Google reina soberano. 
 
O software Android reflete uma abordagem distinta. Ao oferecer o sistema gratuitamente a 
qualquer fabricante de aparelhos telefônicos, o Google espera disseminar um grande número 
de aparelhos de telefone, os quais estarão mais abertos aos seus serviços. 
 
Esta mesma abordagem explica grande parte dos reveses que poderão transformar o "Google 
Phone" em simplesmente mais um aparelho telefônico móvel, em lugar de uma peça de 
tecnologia capaz de fazer os clientes formarem filas madrugada adentro, do lado de fora das 
lojas, como aconteceu com o iPhone. 
 
A exemplo da Microsoft, cujo sistema operacional é amplamente usado em telefones 
inteligentes ("smartphones"), o Google terá pouco controle sobre a experiência do consumidor 
final. É verdade que recursos de interface do software, como o navegador, poderão estimular 
mais o uso da internet móvel. Contudo, muito mais dependerá do equipamento e de 
considerações de serviço, que são controlados por fabricantes e operadoras. 
 
"Não acredito que exista muita animação entre os consumidores em torno da plataforma 
Android; a rigor, trata-se de mais um sistema operacional", disse John Poisson, fundador da 
Tiny Pictures, uma empresa que produz aplicativos para telefonia móvel. 
 
Enquanto sua empresa planeja disponibilizar o seu aplicativo em aparelhos com Android logo 
no começo, os demais projetistas estão esperando indicando que o sistema não desfrutará do 
apoio esmagador que ajudou a impulsionar o iPhone. 
 
"É simplesmente pragmático os projetistas dizerem: 'Vamos esperar para ver'", disse Tom 
Conrad, diretor de tecnologia do Pandora, um serviço de música popular no iPhone. "Já 
existem sete sistemas operacionais móveis; o Android é o oitavo." 
 
A falta de maturidade do software, na comparação com a Apple, também o torna menos fácil 
para os projetistas trabalharem, acrescentou. 
 



A falta de controle de ponta-a-ponta do Google sobre a experiência do consumidor em relação 
ao Android serviu para destacar a diferença mais evidente em relação ao iPhone. 
 
A Apple, mais sofisticada em ações de marketing e desenvolvimento de produtos de tecnologia 
para o varejo, mantém controle rigoroso sobre cada detalhe dos seus dispositivos, desde o 
desenvolvimento do software até a decisão sobre como os produtos devem ser apresentados 
nas suas próprias lojas. 
 
Outros fabricantes de aparelhos bem-sucedidos, com a RIM e seu BlackBerry, e a Danger com 
o seu Sidekick, seguem modelos mais integrados, disse Conrad. 
 
Por outro lado, os primeiros dispositivos Android, esperados da empresa T-Mobile no próximo 
mês, serão produzidos pela fabricante taiwanesa HTC, que já produz aparelhos de telefone que 
rodam outros sistemas operacionais, como o Windows, da Microsoft. 
 
"Minha expectativa é muito baixa, parece ser um esforço de projeto apático e uma iniciativa de 
marketing apática", disse John Jackson, analista do Yankee Group. 
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