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Steve Jobs, diretor-presidente da Apple Inc., intensificou sua briga com a Adobe Systems Inc. 
em torno do software conhecido como Flash, numa batalha que pode definir a evolução de 
vídeo e videogames em aparelhos portáteis. 
 
Jobs - após meses de crítica vinda da Adobe e de programadores contra a decisão de sua 
companhia de não usar Flash no iPhone, no iPod e no iPad - publicou ontem um ensaio no site 
da Apple que caracteriza o software da Adobe como falho e retrógrado. 
 
"O Flash foi criado durante a era do PC - para PCs e para o mouse", disse Jobs no ensaio de 
1.600 palavras. "A era da mobilidade tem a ver com aparelhos que consomem pouca 
eletricidade, interfaces de toque e software aberto na internet - todas áreas em que o Flash 
deixa a desejar." 
 
Jobs concluiu sugerindo que a Adobe deveria se concentrar mais em criar ferramentas para o 
futuro "e menos em criticar a Apple por deixar o passado para trás". 
 
O diretor-presidente da Adobe, Shantanu Narayen, rebateu as críticas numa entrevista ao Wall 
Street Journal, chamando as alegações de Jobs de "cortina de fumaça", e acrescentou que a 
verdadeiro objetivo do diretor- presidente da Apple é criar clientes cativos para seus 
equipamentos portáteis. "Está claro que isso não tem nada a ver com tecnologia", disse. 
 
Narayen refutou as alegações de Jobs de que o Flash é cheio de defeitos e drena a bateria, 
afirmando que qualquer problema técnico do Flash no iPhone e no iPad é porque a Apple usou 
seu controle sobre os aparelhos para impedir que a Adobe resolvesse as questões. 
 
Narayen disse que programadores e consumidores se beneficiam da abordagem 
multiplataforma da Adobe, que permite ter aplicativos e outros conteúdos disponíveis para 
vários tipos de aparelhos. "Isso não beneficia a Apple e é por isso que vemos essa reação", 
disse ele. 
 
A publicação do ensaio de Jobs, - uma atitude rara mas não inédita da parte dele -, sugere a 
dimensão da pressão enfrentada pela Apple para voltar atrás na exclusão do Flash. Vez ou 
outra Jobs escreve cartas abertas aos clientes, como quando a Apple cortou o preço do iPhone 
logo depois do lançamento. Ele também divulgou há três anos um comunicado sobre software 
de gestão de direitos digitais, mais conhecido pela sigla em inglês DRM, pedindo às gravadores 
que permitissem à Apple vender canções sem software anticópias. 
 
O Flash é o formato de vídeo mais popular na internet. O software para exibir vídeos em Flash 
está presente em 98% dos PCs conectados à internet, afirma a Adobe. É usado por sites como 
o YouTube, do Google Inc. Esses sites e outros também publicaram alguns vídeos num formato 
avalizado pela Apple, para que rodassem no iPhone e no iPad. 
 
Até pouco tempo atrás a Adobe adotava um abordagem conciliatória em relação à Apple, 
respondendo às críticas de Jobs com declarações educadas como "estamos trabalhando nisso". 
Mas recentemente a Adobe mudou de estratégia. "É frustrante ver isso acontecer", disse David 
Wadhwani, um diretor da Adobe, ao WSJ semana passada. "Fizemos tudo que podíamos", 
acrescentou. 
 
Em vez do Flash, a Apple apoia sites que usam um padrão emergente chamado HTML5, em 
desenvolvimento por um consórcio de que ela participa, junto com o Google. Mas os 
programadores dizem que o problema do HTML5 é que ele ainda está nascendo e não está 
pronto para nada que não sejam testes. 
 
O conflito com a Apple empurrou a Adobe para mais perto do Google, seu concorrente. O 
gigante americano da internet informou semana passada que vai garantir que as tecnologias 



da Adobe funcionem em aparelhos equipados com seu sistema operacional de celular, o 
Android. 
 
A Adobe se prepara para lançar a última versão do pacote de programas Creative Suite, que 
conta com ferramentas para produzir conteúdo em Flash e o programa de edição de fotos 
Photoshop. Um dos recursos mais esperados do novo software é o que permitiria a um 
programador criar um aplicativo em Flash e transformá- lo num aplicativo do iPhone com um 
clique. 
 
Pouco antes de a Adobe lançar oficialmente o software, a Apple mudou os termos de serviço 
de sua loja App Store para proibir aplicativos criados com o novo software. (Atualmente há 
mais de 150 aplicativos lá criados com uma versão beta do software, e a Adobe acredita que 
eles podem ser removidos pela Apple.) 
 
Alguns observadores do mercado questionaram os argumentos do ensaio de Jobs. "Acho que 
ele é um ótimo manipulador de palavras", disse Jeffrey Hammond, analista da Forrester 
Research. O HTML5 é uma tecnologia promissora, mas "ainda não está pronta" para o grande 
público, e o Flash é uma tecnologia tão aberta quanto um software patenteado pode ser. É a 
Apple, argumenta Hammond, que tem um sistema fechado e se dá ao direito de bloquear 
qualquer aplicativo de sua loja. 
 
Dave Wolf, diretor de estratégia da Cynergy Systems Inc., uma firma de design de 
Washington, considera a política da Apple de banir o Flash "uma encheção". Wolf pretendia 
criar aplicativos para os clientes com o novo software da Adobe. Os aplicativos custam mais de 
US$ 40.000 cada.Sem uma ferramenta como a da Adobe, a maioria dos clientes só pode 
contratar a produção de aplicativos para um tipo de aparelho. E quase sempre eles escolhem o 
iPhone, disse Wolf. 
 
Os programadores estão "no fogo cruzado", concordou David Clarke, fundador da BGT 
Partners, uma firma de webdesign de Miami. Nos últimos dois anos, a quantidade de trabalhos 
que a BGT executa com o Flash caiu de 60% para 40% do total, principalmente porque os 
clientes querem sites e aplicativos para o iPhone. 
 
Embora o Flash seja amplamente usado em PCs - e no Macintosh, da Apple -, Jobs escreveu 
em seu ensaio que é o principal causador de falhas no sistema dos Macs. "Não queremos 
diminuir a confiabilidade e segurança de nossos iPhones, iPods e iPads para usar o Flash." 
 
Mas a questão mais importante, escreveu, é o fato de que a Adobe quer que os programadores 
adotem o Flash como uma maneira de criar aplicativos compatíveis com os portáteis da Apple. 
 
"Não podemos ficar à mercê de terceiros para decidir quando e se vão disponibilizar nossas 
melhorias para nossos programadores", disse Jobs. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 abr., 1 e 2 maio 2010, Empresas & Tecnologia, 
p. B9. 


