
O Sailfish, modesto sistema ope-
racional criado pela startup fin-
landesa Jolla, fundada por ex-
funcionários da Nokia, está em
busca de apoio de desenvolve-
dores. O sistema, lançado em
novembro de 2012 ao público, é
baseado no MeeGo, sistema da
Nokia que foi abandonado em
2011, quando a empresa passou
a apostar no Windows Phone.

A empresa ainda não anun-
ciou qual será o seu modelo de
negócios, mas já informou que
deverá integrar serviços das
operadoras em seu sistema.

Ainda não há uma previsão
de quando os primeiros smar-
tphones com Sailfish chegarão
ao mercado. Até o momento,
no entanto, poucas empresas
do mercado apoiaram o desen-
volvimento do novo sistema:
de acordo com Marc Dillon,
CEO da Jolla, apenas a operado-
ra finlandesa DNA e uma reven-
da chinesa de produtos eletrôni-
cos se comprometeram a ajudar
a colocar os aparelhos com Sail-
fish no mercado, assim que eles
estiverem disponíveis.

Em apresentação no Mobile
World Congress, Dillon afir-
mou que o objetivo principal da
empresa é ampliar a diversida-
de de produtos e serviços ofere-

cidos no mercado de dispositi-
vos móveis. “Estamos trazendo
pensamentos diferentes para a
discussão. Se este era o ponto,
já ganhamos”, disse ele.

“As pessoas passarão a esco-
lher seu sistema com base na
meritocracia e não porque não
tem opções no mercado”, afir-
mou o executivo, otimista.

Plano B
A Samsung, fabricante da linha
de smartphone Galaxy, prova-
velmente não está entre as pos-
síveis apoiadoras no Ubuntu, já
que tem seus próprios planos
em conjunto com a Intel para
um novo sistema operacional
de código aberto, o Tizen. Além
de Samsung e Intel, o Tizen con-
ta com o envolvimento de mais
de 200 empresas de TI, que es-
tão filiadas à Tizen Association.

Na última terça-feira (26), du-
rante o Mobile World Congress,
a associação fez uma demonstra-
ção da versão mais recente do
sistema, o Tizen 2.0. Os primei-
ros aparelhos com o sistema, fa-
bricados pela Samsung, chega-

rão ao mercado ainda este ano .
Inicialmente, o Tizen deve es-

tar em smartphones de baixo
custo, faixa de preço em que po-
de concorrer com o Android e
os novos aparelhos com Firefox
OS. Mas, segundo a Tizen Asso-
ciation, o sistema pode ser adap-
tado para aproveitar também os
recursos de aparelhos mais
avançados. Neste caso, ele com-
petiria com o iPhone e com os
próprios smartphones mais so-
fisticados da linha Galaxy, da
Samsung.

Firefox OS, Ubuntu e Tizen fo-
ram anunciados no MWC em
grandes eventos, com muitos
executivos de empresas impor-
tantes na área de TI. ■ C.T.
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Facebook adquire Atlas da Microsoft

“Não queremos criar uma nova
plataforma, mas permitir que
qualquer pessoa possa se conec-
tar a uma plataforma que já exis-
te. A web é a plataforma.” Com
estas palavras sobre o novo siste-
ma operacional Firefox OS, Mit-
chell Baker, cofundadora da
Fundação Mozilla e atual presi-
dente do conselho da entidade,
abriu seu discurso no Mobile
World Congress (MWC) 2013,
maior congresso de mobilidade
do mundo que terminou ontem
em Barcelona,Espanha.

O discurso pretende acalmar
os ânimos das empresas do mer-
cado móvel e também as opera-
doras de telefonia, que estão
preocupadas com o futuro dos
sistemas operacionais e dos apli-
cativos. Segundo Mitchell, a Mo-
zilla tem a intenção de romper
com o modelo fechado de apare-
lhos com sistema e loja de apli-
cativos da mesma empresa, ini-
ciado pela Apple em 2007 e tam-
bém adotado, com algumas dife-
renças, por Google, Microsoft e
BlackBerry.

Esse modelo tem funcionado
muito bem para as empresas
que controlam as plataformas,
como a Apple. Mas para os de-
senvolvedores a história é ou-
tra. Eles não podem distribuir

seus aplicativos diretamente pa-
ra os usuários, pois têm que pas-
sar pelas lojas de aplicativos (o
Android até permite instalar
aplicativos de outras lojas, mas
o processo não é tão intuitivo) e
deixar uma parte do lucro com
o gestor da loja.

As operadoras também ficam
com um pé atrás, já que não ga-
nham nada na venda de aplicati-
vos e, com apenas duas platafor-
mas dominantes — Apple e Goo-
gle —, perdem poder de nego-
ciação. É com base nessas quei-
xas que a Mozilla e outras em-
presas apostam em sistemas de
smartphones que deem mais li-
berdade para desenvolvedores
e atendam melhor aos interes-
ses das operadoras de telefonia.

Os sistemas Sailfish, da Jolla,
e Tizen, Samsung e Intel, tam-
bém entrarão na concorrência
(ver matéria abaixo).

Firefox de navegador a sistema
Desde o início do congresso, o
Firefox OS é uma das novidades
mais comentadas pelos corredo-
res do evento. O sistema de có-
digo-aberto foi totalmente de-
senvolvido baseado em HTML5.
Essa tecnologia permite criar
aplicativos que rodam na pró-
pria web, usando padrões aber-
tos. O Firefox OS tem o apoio da
operadora Telefônica e, no iní-
cio do MWC 2013, ganhou o

apoio de 17 operadoras, muitas
delas grupos globais, além dos
primeiros fabricantes.

A ZTE mostrou seu primeiro
smartphone de baixo custo com
o Firefox OS, o ZTE Open , que

deve chegar às lojas de países da
América Latina e Europa, como
Colômbia, Espanha e Venezuela
no final de 2013. A LG e a Sony,
fabricantes ainda mais reconhe-
cidas no mercado de smartpho-

nes, também anunciaram a in-
tenção de lançar smartphones
com o sistema da Mozilla. “Nós
não temos todas as respostas,
mas tivemos uma boa recepção
ao Firefox OS e isso movimenta
o ecossistema”, disse Mitchell.

A executiva da Mozilla não es-
tá sozinha no coro por mais op-
ções de sistemas operacionais.
É comum ver os internautas de
sistemas operacionais menos po-
pulares reclamarem da demora
no lançamento de um aplicati-
vo, como o Instagram. Até o mo-
mento, ele está disponível ape-
nas no iPhone e Android e a em-
presa não deve lançar uma ver-
são nativa para BlackBerry .

“Queremos derrubar as pare-
des dos aplicativos. E ter um sis-
tema competitivo contra o An-
droid e também contra a Ap-
ple”, disse Mark Shuttleworth,
fundador da Canonical, que ge-
rencia o Ubuntu, sistema basea-
do em Linux para PCs que ga-
nhará versões para smartpho-
nes e tablets e TVs neste ano.

Os primeiros smartphones
com o Ubuntu, que tem design
elegante que lembra o iOS, de-
vem chegar ao mercado em ou-
tubro de 2013 . A Canonical libe-
rou uma versão de testes do sis-
tema, otimizada para rodar no
Galaxy Nexus e Nexus 4, além
dos tablets Nexus 7 e Nexus 10.
Em entrevista recente ao site
The Verge, a empresa afirma
que uma grande fabricante tra-
balha em dois smartphones
com o novo sistema. ■ * A jor-
nalista viajou a Barcelona a convi-
te da Samsung

O Facebook anunciou ontem a aquisição da Atlas da Microsoft.

A empresa atua na área de gerenciamento de campanhas e medição

de resultados. Segundo comunicado enviado pela rede social, muitas

das empresas que anunciam atualmente no Facebook já são usuárias

da Atlas e ela tem sido uma parceira na medição de resultados

desde junho do ano passado. “A Atlas está baseada em Seattle

e o seu time continuará operando normalmente”, diz o Facebook.
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O alternativo Sailfish busca apoio para deslanchar
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Firefox OS, Ubuntu, Tizen e Sailfish:
novos rivais do Android e do iPhone

A empresa ainda não
anunciou seu modelo

de negócios, mas
deverá integrar

serviços das
operadoras

Sistema operacional para
celulares foi criado por
ex-funcionários da Nokia

Com código aberto, estes sistemas
prometem ampliar opções dos usuários,
hoje presos aos gigantes de tecnologia

MarcDillon, CEOdaJolla,quecriou omodestosistemaSailfish
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