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Quando Gary Kovacs correu a maratona da cidade de Nova York este ano - sua primeira -, o 
presidente-executivo da Mozilla vestia uma camiseta decorada com a logomarca do navegador 
da internet feito por sua empresa sem fins lucrativos. Os espectadores gritavam "Firefox!" para 
ele, enquanto ele passava. Os gritos o deixaram orgulhoso - e ansioso em relação ao destino 
da Mozilla em um mundo de smartphones dominado por corporações como o Google. "Meus 
pensamentos começaram a dar voltas e voltas", diz ele. "Não podemos deixar que uma 
organização de mentalidade comercial molde nossas vidas." 
 
O projeto Mozilla nasceu em 1998 com a missão de proporcionar um contrapeso aberto e 
adaptável ao Internet Explorer da Microsoft, que respondia por mais de 90% do mercado de 
navegadores na época. Hoje, o Firefox, com um projeto de fonte aberta liderado pela Mozilla 
Foundation, uma organização sem fins lucrativos de Mountain View, na Califórnia, com milhões 
de colaboradores espalhados pelo mundo, possui quase um quarto do mercado. Muitas das 
funções em que ela foi pioneira - como o bloqueio de 'pop-ups' [janela extra que abre no 
navegador ao visitar uma página de internet] e a proteção contra vírus - são hoje lugar-
comum. O objetivo original da Mozilla, de estimular a competição e a inovação, parece ter sido 
atingido. 
 
Mas, apesar de seu sucesso no mercado de navegadores de computadores de mesa, a Mozilla 
está quase ausente da maior oportunidade de crescimento do momento: os dispositivos 
móveis. Ela ainda não desenvolveu um aplicativo para o iPhone. Seu navegador gratuito 
Firefox para os smartphones que rodam no sistema operacional Android foi baixado 5,4 
milhões de vezes, um número modesto comparado aos cerca de 200 milhões de dispositivos 
móveis que rodam no Android. No total, o navegador móvel da Mozilla detém menos de 1% do 
mercado, segundo a Net Applications, que monitora o mercado de navegadores. "Não há hoje 
um motivo interessante para se usar a Mozilla em um smartphone", afirma Vincent Vizzacaro, 
diretor de marketing da Net Applications. "As características dos navegadores são muito 
parecidas. Eles estão em uma desvantagem enorme." 
 
Ao contrário dos computadores de mesa, onde qualquer usuário pode baixar qualquer 
software, no mundo dos dispositivos móveis os fabricantes atuam como guardiões. John Lilly, 
um ex-presidente-executivo da Mozilla que hoje participa do conselho de administração da 
organização, afirma que a Apple, por exemplo, provavelmente nunca aprovará um navegador 
Firefox a pleno rendimento porque aplicativos de terceiros não têm permissão para executar 
códigos de programação da internet como o JavaScript. O Android do Google possui regras 
mais frouxas, mas a Mozilla começou tarde no desenvolvimento de um navegador para essa 
plataforma porque o Google não divulgou imediatamente o código-fonte que a Mozilla 
precisava. O Google e a Apple não responderam a repetidas solicitações da Bloomberg para 
fazer comentários. 
 
Isso criou algo parecido com uma crise existencial para a Mozilla. Se ela não conseguir ganhar 
tração no segmento móvel, diz Kovacs, o projeto perderá relevância e não poderá estimular a 
inovação em áreas que considera importantes, como as de privacidade e controle do usuário. 
 
Ele começou a adotar medidas para resolver a situação. Um ano atrás, a equipe de dispositivos 
móveis da Mozilla era uma divisão separada com menos de 20 engenheiros. Em julho, Kovacs 
fez da área móvel uma prioridade para toda a equipe de 250 engenheiros. Eles estão em uma 
"grande onda de contratações" de designers e programadores móveis, afirma Kovacs. 
 
A equipe está concentrando seus esforços na plataforma Android, que é maior e mais aberta, e 
em setembro a companhia mudou para a linguagem de programação Java, usada para 
construir aplicativos para o Android. A Mozilla pretende lançar um novo aplicativo móvel para o 
Android até o começo do ano que vem. 
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Kovacs diz que a Mozilla está negociando com fabricantes de celulares a transformação do 
Firefox em um navegador padrão em certos telefones, e espera anunciar um acordo até 
fevereiro. 
 
Organizações como a Electronic Frontier Foundation (EFF) - um grupo de defesa do consumidor 
voltado para as políticas da internet - dizem que uma companhia como a Mozilla precisa 
sobreviver no segmento móvel. Seus navegadores permitem uma maior personalização, de 
modo que os usuários podem controlar mais facilmente suas configurações de privacidade, diz 
Peter Eckersley, diretor de projetos de tecnologia da EFF. 
 
Nos iPhones, os usuários podem apenas rodar o software de privacidade que a Apple aprova, e 
o navegador Chrome do Google tende a dar prioridade à velocidade em detrimento da 
privacidade, acrescenta ele. Kovacs tem uma lista de questões na área móvel que ele espera 
que a Mozilla possa influenciar, incluindo a criação de novos padrões para e-books para que 
um romance comprado em um Kindle, da Amazon, também possa funcionar no aplicativo 
iBooks, da Apple. 
 
Os consumidores podem não ligar tanto para essas questões quanto a Mozilla, diz Vizzacaro. E 
o ex-presidente-executivo John Lilly diz que um dos motivos de a Mozilla estar enfrentando 
dificuldades é que a Apple, o Google e a Microsoft começaram a fazer navegadores móveis e 
para computadores de mesa muito melhores, ocasionalmente tomando coisas emprestadas do 
Firefox. "Às vezes acordamos e pensamos, 'ai, ai, ai, estamos competindo com a Apple, o 
Google e a Microsoft'?", diz Lilly. "Mas criamos esse mundo com muita diversidade nos 
navegadores e muita criatividade. Precisamos nos lembrar de que era isso que queríamos." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 dez. 2011,  Empresas, p. B3. 
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