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Restrições de acesso ao sistema irritam criadores de software e fabricantes de equipamentos  
 
A brincadeira acabou. Nos últimos dois meses o Google entrou em contato com as grandes 
companhias de telecomunicações e fabricantes de aparelhos que usam seu sistema operacional 
móvel, com uma mensagem: não haverá mais adaptações no software sem a permissão do 
Google. Nada mais de parcerias fora do alcance do Google. A partir de agora, as companhias 
interessadas em obter um acesso inicial ao programa mais atualizado do Google terão que ter 
seus planos aprovados. E elas terão de conseguir essa aprovação de Andy Rubin, o presidente 
do grupo Android do Google. 
 
Essa é a nova realidade descrita por cerca de uma dúzia de executivos que trabalham em 
companhias importantes do ecossistema Android. Algumas das empresas afetadas incluem a 
LG, Toshiba, Samsung e até mesmo o Facebook, que vem tentando desenvolver um aparelho à 
base do Android. Segundo uma pessoa a par do assunto, isso está gerando tanta insatisfação, 
a ponto de desencadear reclamações com o Departamento de Justiça. 
 
O Google, que outrora recebeu bem todos os interessados em ajudar a firmar no mercado seu 
software móvel, tornou-se uma empresa bem mais discriminadora - especialmente em relação 
a companhias que queiram incluir os serviços do Google, como busca e mapas, em seus 
equipamentos. O Google também dá aos fabricantes de chip e aparelhos que obedecem suas 
regras uma vantagem inicial na colocação dos produtos que usam o Android no mercado, 
segundo executivos.  
 
Quando o Android entrou no mercado, em 2008, o Google tinha uma abordagem tentadora: o 
Android era uma "fonte aberta". O Google faria o trabalho duro de desenvolver o código, e os 
fabricantes de aparelhos e softwares estariam livres para usar o sistema de graça. As 
companhias de telecomunicações e os fabricantes de aparelhos adoraram não ter de pagar 
royalties. O Android se transformou no software móvel do povo, uma zona livre que 
contrastava com os mundos fechados do iPhone e BlackBerry. 
 
HTC, Motorola e Acer podiam evitar gastar bilhões de dólares no desenvolvimento de seus 
próprios sistemas operacionais e personalizar o Android com serviços únicos. As operadoras 
passaram a ter muitos aparelhos novos e refinados para vender. Os consumidores ganharam 
mais escolha. E o negócio de anúncios de busca do Google podia recorrer ao vasto mercado de 
telefonia.  
 
A participação do Android no mercado de smartphones aumentou de 9% em 2009 para a 
liderança mundial do setor, com 31%. "Acho que nunca houve nada parecido com o Android 
em termos de ganho de participação", diz Bill Gurley, sócio-geral da empresa de capital de 
risco Benchmark Capital. 
 
Na medida em que o Android foi lançando atualizações, cada uma delas com o nome de um 
doce, dispositivos de recursos variados inundaram o mercado. Alguns são smartphones 
refinados que usaram a versão "Gingerbread" (pão de mel) do programa; outros são tablets 
desajeitados lançados antes da mais recente atualização, a "Honeycomb" (favo de mel), estar 
pronta. Para os consumidores, não foi fácil acompanhar tudo isso - e o mesmo acontece com 
os fabricantes de softwares, que precisam readaptar aplicativos para cada versão e aparelho. 
 
Rubin, do Google, um veterano do setor de telefonia móvel, antecipou essa fragmentação do 
mercado. É por isso que quando o Google prepara uma nova versão do Android, a empresa 
escolhe um fabricante de chip e outro de aparelhos para que os primeiros smartphones e 
tablets exibam todos os penduricalhos. Com a primeira versão, por exemplo, o Google 
trabalhou em conjunto com a Qualcomm e a HTC. Esse primeiro smartphone com o sistema 
operacional Android transformou a HTC em uma marca mundial, e os chips da Qualcomm hoje 
movimentam 60% dos aparelhos que funcionam com o Android, segundo a empresa de 



pesquisas Strategy Analytics. Com a versão mais recente, a dupla sortuda foi a Nvidia e a 
Motorola. 
 
"Sabemos que não estaremos em primeiro lugar todas as vezes", diz Rob Chandok, vice-
presidente sênior de estratégia de softwares da Qualcomm. Sua empresa acelerou os 
procedimentos de testes para tentar obter novas versões do Android para seus processadores 
três semanas após obter o código. 
 
Para executivos insatisfeitos com as mudanças de política, produto se afasta da linha do código 
aberto 
Para companhias que nunca foram escolhidas - como a Dell e a Acer, por exemplo - o mundo 
do Android pode ser um lugar hostil. Os fabricantes de equipamentos que não fazem parte do 
clube sempre seguem seus concorrentes nas lojas depois de vários meses, o que é 
praticamente uma sentença de morte nesse mercado. 
 
O Google diz que seus procedimentos visam o controle de qualidade, o conserto antecipado de 
"bugs" [erros de programação] e a formação de um "denominador comum", segundo John 
Lagerling, diretor de parcerias globais do Android no Google. "Depois disso, a personalização 
pode começar." 
 
Nos últimos meses, segundo várias pessoas familiarizadas com o assunto, o Google vem 
exigindo que os licenciados do Android obedeçam a "cláusulas de não fragmentação", que dão 
ao Google a palavra final sobre como podem ajustar o código do Android - fazer novas 
interfaces, agregar serviços e, em alguns casos, até com quem eles podem fazer parcerias. 
Rubin, do Google diz que essas cláusulas sempre foram parte do processo de licenciamento do 
Android, mas as pessoas entrevistas para este artigo disseram que recentemente o Google 
apertou suas políticas. 
 
O Facebook, por exemplo, vem trabalhando para criar sua própria variação do Android para 
smartphones. Executivos da rede social não estão satisfeitos com a decisão do Google de 
analisar os ajustes feitos pelo Facebook no Android, segundo disseram duas pessoas que 
pediram para ficar no anonimato. O Google também vem tentando segurar o lançamento dos 
aparelhos Verizon que usam o Android e o mecanismo de busca Bing, da rival Microsoft. 
 
Ações desse tipo estão levando a reclamações junto ao Departamento do Justiça, afirma uma 
pessoa a par do assunto. A porta-voz do Google, Shari Yoder Doherty, não quis fazer 
comentários sobre a empresa e seus parceiros, nem sobre as reclamações ao governo 
americano. 
 
O Google também começou a atrasar a divulgação do código do Android para o público, 
colocando os fabricantes menores de aparelhos e os desenvolvedores de programas em 
desvantagem. Em 24 de março, a Bloomberg Businessweek informou que o Google não vai 
divulgar amplamente o código original da versão Honeycomb no futuro previsível. 
 
As iniciativas da companhia praticamente não têm precedentes num setor que se movimenta 
tão rapidamente. O Google deve muito aos seus parceiros e consumidores, que impedem o 
Android de "enlouquecer". Mesmo assim, há muitos comentários de que o Google apertou 
demais o cinto, limitando a capacidade dos licenciados para diferenciar seus produtos. "A 
condição básica de uma plataforma de software verdadeiramente aberta pode estar onde o 
Android começou, mas não na direção em que o Android está indo", diz o executivo-chefe da 
Nokia, Stephen Elop, um ex-executivo da Microsoft que recentemente firmou um acordo com 
sua ex-empregadora em vez do Google. Elop alega que fez isso em parte porque achou que 
teria mais oportunidades para inovar sobre o software Windows Phone 7 da Microsoft. 
 
No reino dos PCs, a Microsoft acostumou seus parceiros a esperar acesso igualitário às novas 
versões do Windows. Na verdade, afirma o analista da consultoria Gartner , Michael 
Gartenberg, a Microsoft exagera na igualdade de oportunidades. "A Microsoft sempre foi 
criticada por tratar todos os parceiros do mesmo jeito, estejam eles fazendo um grande 



trabalho ou um trabalho medíocre", afirma ele. O Google parece não ter nenhum problema em 
partir para o favorecimento. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 abr. 2011, Empresas, p. B3. 


