


COM INTERFACES cada vez mais fáceis de

usar e aplicativos diversificados, os sistemas

operacionais para celulares baseados em soft-

ware livre — ainda que não estejam entre os

sistemas embarcados mais utilizados — têm

tudo para ser a plataforma de comunicação

móvel do futuro. A aposta não é apenas de es-

pecialistas em tecnologia, mas também da in-

dústria do setor que nos últimos tempos vem

se reunindo em consórcios para aperfeiçoar

sistemas open source.

"Uma das grandes vantagens é justamente a

independência do hardware. Diferentes fabri-

cantes podem trabalhar de forma cooperativa

no desenvolvimento do sistema operacional,

eliminando, ainda, o custo referente ao licen-

ciamento, característico dos sistemas proprie-

tários", explica Osmany Arruda, professor da

graduação e coordenador da célula Linux da

Faculdade de Informática e Administração

Paulista (Fiap).. Arruda é um dos que acredi-

tam que o desenvolvimento de sistemas ope-

racionais — não apenas para telefonia celular,

mas também para qualquer outro sistema em-

barcado — aponta para o modelo Linux Mobi-

le. "Livre, com código aberto., e acima de tudo,

colaborativo", diz ele.

Paulo Hartmann, um dos organizadores do

Mobile Fest — evento que promove a reflexão

sobre o impacto das tecnologias móveis e sem-

fio em diversas esferas sociais, e que terá a

quarta edição realizada em setembro, em São

Paulo —, também comemora a chegada, ao

celular, da cultura de compartilhamento, típica

da web. Com a colaboração, diz ele, surge a

diversidade, que é um dos grandes benefícios

para o consumidor final. "Começam a pipocar

aplicações open source, e são

mais amigáveis", comenta. Na

opinião de Hartmann, a barreira

que nos desktops e iaptops de

certa forma afastava do Linux

aqueles usuários acostuma-

dos a utilizar os programas

proprietários está sendo ven-

cida com essas novas plata-

formas. "Para o usuário final,

a boa tecnologia é a tecnolo-

gia invisível", diz ele. Ou seja,

as tarefas são realizadas com

comandos simples e diretos.

Outra boa notícia é que, em

tese, a implementação e a pa-

dronização do sistema operacional baseado em

Linux e seus aplicativos podem significar redu-

ção dos preços, pois não há custos com royal-

ties. "Grandes fabricantes têm como repassar

isso ao consumidor", ressalta Arruda.

COMEÇA A COMPETIÇÃO
O interesse da indústria por plataformas livres

para celulares não é pequeno. Até o campeão

entre os sistemas operacionais, o Symbian,

deverá ter seu código aberto (Veja o texto na

página 38). Com um mercado extremamente

competitivo, as grandes fabricantes de celu-

lares tendem a concentrar o desenvolvimento

em poucas plataformas, visando a redução de

custos de manutenção e evolução tecnológica,

avalia Eduardo Peixoto, executivo de desenvol-

vimento de negócios do Centro de Estudos e

Sistemas Avançados do Recife (César). "A pla-

taforma livre vai ser extremamente competitiva

nesse mercado", acrescenta.

Representante da indústria, Murilo Arakaki,

gerente-geral de estratégia da NEC Brasil,

multinacional que produz celulares no Japão,

reforça essa tese. "Em um futuro com termi-

nais cada vez mais avançados, semelhantes

aos computadores (com inúmeras aplicações),

um ambiente fragmentado e proprietário pode-

ria gerar impactos negativos", considera. Por
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exemplo: pode haver encarecimento do custo

de desenvolvimento, problemas na integração

das aplicações e dificuldades de utilização dos

serviços pelos usuários. Na avaliação Arakaki,

um cenário com plataformas baseadas em um

padrão consolidado como o Linux representa-

ria "um importante alicerce para fortalecer um

ambiente convergente". Essa integração, acre-

dita o executivo, possibilitará o desenvolvimen-

to de aplicações customizadas e que atendam

às necessidades das redes sociais.

LANÇAMENTOS

Pelo menos duas grandes movimentações

nesse sentido estão agitando o setor. A Open

Handset Alliance, capitaneada pelo Google,

foi criada em 2007 para o desenvolvimento do

Android, conjunto de softwares que congrega

sistema operacional, middieware e aplicativos

móveis. Fazem parte da organização fabrican-

tes de celulares como HTC, Sony Ericsson, Mo-

torola, Samsung, LG e operadoras de telefonia

como a T-Mobile, Telefônica, Telecom Itália e

Vodafone, entre outras companhias que com-

põem a cadeia produtiva.

O primeiro aparelho com o Android - o Gl - já

está sendo comercializado nos Estados Uni-

dos, peía operadora T-Mobile. A HTC também

anunciou que colocará no mercado alguns

modelos com essa plataforma. Em fevereiro,

a Huawei, outra integrante do consórcio, no-

ticiou que trará para o Brasil, ainda este ano,

um modelo de smartphone (celular inteligen-

te) com o Android, em conjunto com a opera-

dora de celular T1M.

Outro grupo que pretende expandir a utilização

da plataforma Linux na indústria de celulares,

este formado no ano passado, é a LiMo Foun-

dation (Fundação Linux Móvel). O consórcio

apresentou nove modelos de celulares compa-

tíveis com o LiMo durante o Congresso Mun-

dial Móvel, maior feira de celulares do inundo,

realizada em fevereiro, em Bar-

celona (Espanha). A parceria já

totaliza 33 aparelhos disponíveis

comercialmente. Integram a or-

ganização as fabricantes Moto-

rola, NEC, Panasonic, LG e Sa-

msung, entre outras. Na época

do lançamento da nova coleção
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SYMBIAN DEVERA SER ABERTO

O controle da líder entre os sistemas operacionais para
celulares no mundo, a Symbian Limited, passou, no final
do ano passado, para a Nokia, que já detinha quase me-
tade das ações da companhia. Com isso, deve se conso-
lidar a Fundação Symbian, consórcio iniciado em junho
de 2008, com participação de outras fabricantes de ce-
lulares e operadoras. A Nokia já avisou que vai tornar a
plataforma livre e de código aberto, em um prazo de dois
anos — sinal de que não pretende deixar o caminho livre
para o concorrente Android, do Google.

A decisão é "bastante estratégica", na avaliação de Os-
many Arruda, professor dos cursos de graduação e co-
ordenador da célula Linux da Faculdade de Informática
e Administração Paulista (Fiap): "A empresa quer con-
quistar a colaboração de programadores que não sim-
patizavam com o Symbian por ser proprietário". Arruda
considera que a transição para a plataforma aberta pode
trazer aperfeiçoamentos ao Symbian. ''Além desse "sis-
tema operacional tornar-se ainda melhor tecnicamente,
será mais difundido, podendo ser utilizado por diversas
plataformas de hardware, o que reforça a imagem cor-
porativa da Nokia e a coloca em um patamar próximo ao
da Open Handset All iance (responsável pelo Android}",
analisa o professor.

De acordo com uma pesquisa mundial do Grupo Gar-
tner, divulgada em março, o Symbian deteve 47,1%
do mercado em 2008. A situação foi melhor em 2007,
quando atingiu 62,3%. Em seguida, estão as plata-
formas Research In Motion (BlackBerry), com 19,5%;
Windows Mobile (Microsoft), com 12,4%; e MAC OS X
(AppIe/iPhone), com 10,7%. O Linux aparece na quinta
colocação, com 8,4% - um crescimento de quase 20%
em relação ao ano anterior.

de celulares com a tecnologia LiMo, o diretor

executivo da fundação, Morgan Gillis, comen-

tou que a união da indústria móvel em torno da

plataforma endossa a visão de que "é possível

criar um verdadeiro ecossistema móvel aberto,

habilitado por um modelo de desenvolvimento

colaborativo, justo e transparente".
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