
Desde que foi apresentado ao
mercado, o Firefox OS tem causa-
do reações das mais variadas. En-
quanto alguns defendem, outros
criticam fortemente a iniciativa,
dizendo que a plataforma não
tem força diante de sistemas co-
mo Android e iOS, levando a dis-
cussão também para o âmbito
dos aplicativos baseados na web
que, com o avanço do HTML5,
ganham força, ainda que muita
gente diz que a experiência do
usuário fica comprometida. Mas
aos que fazem analogias de mer-
cado antes de qualquer coisa, o
CEO da Mozilla, Gary Kovacs
afirma que não está em busca de
market share, mas de seguir
com seu projeto de entregar
uma web mais aberta.

A afirmação foi feita durante
uma apresentação na CeBIT
2013, em Hannover, Alemanha.
Questionado se a investida no ce-
nário móvel não seria uma forma
de afrontar o Google, Kovacs foi
taxativo: “O Google é muito gran-
de e faz muitas coisas, competi-
mos e colaboramos de muitas for-
mas também, somos de um mun-
do de navegador pensado em
desktop. Conversamos bastante
sobre o sistema móvel e eles não
estão nos financiando para com-
petirmos. Temos uma grande re-
lação de longo prazo, boa para os

dois lados e, do outro, temos nos-
sa abordagem móvel e em brow-
ser, mas são visões diferentes.”

Kovacs afirmou, por diversas
vezes, que não está em busca de
tirar participação de mercado de
quem quer que seja — referindo-
se principalmente aos líderes An-
droid e iOS —, mas mostrou-se
preocupado com a concentração
de um mundo tão grande quanto
o móvel em apenas duas empre-
sas. “Queremos entregar uma in-
ternet mais aberta. Tem também
a questão da privacidade na web,
que é uma das bandeiras do Fire-
fox, queremos levar essa cultura
para mobilidade. São poucos sis-
temas hoje e é bom poder esco-
lher onde estão seus games, apli-
cativos, ativos, dados.”

O executivo lembrou que, em
poucos anos, a população da
web deve dobrar e muito em fun-
ção do acesso móvel. É sabido
que o smartphone virou um ins-
trumento essencial na vida de
muita gente, dando acesso aos
dados, servindo para comunica-
ção, lazer e compartilhamento.
Além disso, existe uma explosão
na produção de conteúdo e Ko-
vacs acredita que uma platafor-
ma como a Firefox OS pode con-

tribuir nesse sentido. “Estamos
caminhando rapidamente e é
complicado deixar tudo na mão
de duas empresas e a web aberta
vem nesse sentido. Existe muito
conteúdo bom, tem gente nas fa-
velas do Brasil produzindo e eles
não são globais, são locais.”

O CEO sabe que, tendo suces-
so o projeto, com o tempo ganha-
rá participação de mercado, em-
bora não esteja perseguindo isso
com muita força, mas pela em-
polgação que ele demonstra pela
iniciativa, isso não deve demorar
muito a acontecer. Kovacs confi-
denciou em sua fala que as em-
presas querem trabalhar com o
Firefox OS por acreditarem nes-
sa via alternativa e por enxerga-
rem valor na plataforma. Ele avi-
sou ainda que os aparelhos virão
com características que atraiam
os usuários.

Kovacs também defendeu os
aplicativos baseados em web, di-
zendo que eles já evoluíram mui-
to em termos de usabilidade de
aparência e argumentou que eles
ainda trazem como vantagem o
fato de não pedirem atualizações
como as aplicações nativas.
“Muitos aplicativos você nem
usa, eu mesmo tenho vários e
não é legal iniciar seu smartpho-
ne e ter 117 atualizações para se-
rem feitas”, provocou. A segu-
rança dos dados também fica me-
lhor, na visão do CEO, uma vez
que, como quase tudo roda na
web e pouca coisa se armazena
no dispositivo, em caso de rou-
bo, sem a senha, praticamente
nada estará acessível. ■

O Google tem muito controle
sobre a indústria chinesa de
smartphones por meio do siste-
ma operacional Android e discri-
minou algumas companhias lo-
cais, afirmou o Ministério da
Tecnologia chinês.

Um relatório do braço de pes-
quisa do Ministério da Indústria
e Tecnologia concluiu também
que a China tem a capacidade
de produção de criar o próprio
sistema operacional.

“A pesquisa e desenvolvimen-
to de nosso país em sistema ope-
racional móvel é muito depen-
dente do Android”, afirmou a
pesquisa, publicada na sexta-
feira mas noticiada pela impren-
sa chinesa somente na terça-fei-
ra passada. “Apesar de o An-
droid ter código aberto, a tecno-
logia principal e o guia tecnoló-
gico são totalmente controla-
dos do Google”, afirmou.

Segundo o relatório, o Goo-
gle cometeu discriminação con-
tra algumas companhias chine-
sas que desenvolvem seus pró-
prios sistemas operacionais ao
atrasar o compartilhamento de
códigos. A companhia também
usou acordos comerciais para
deter o desenvolvimento co-
mercial de aparelhos móveis
dessas fabricantes, afirmou a
pesquisa. Um porta-voz do Goo-
gle se negou a comentar o caso.

O ministério não recomen-
dou nenhuma medida específi-
ca, ações reguladoras ou outras
medidas. ■

CRISE

Consultoria tenta derrubar diretores da HP

A Hewlett-Packard (HP) está sob pressão, após a consultoria ISS

recomendar que os acionistas votem contra a reeleição do presidente

do Conselho de Administração Ray Lane e outros dois diretores, pelo

papel que tiveram na compra da britânica de software Autonomy.

A ISS acusou uma avaliação inadequada do negócio que Wall Street

considerou inflado. No ano passado, a HP teve uma baixa contábil,

depois de o então presidente Mike Lynch, ser acusado de fraude.
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