
Faculdades móveis
Nas universidades
brasileiras, a web
sem fio já chega à
quarta geração

FLÁVIA YURI

Enquanto os marqueteiros que-
bram a cabeça para tornar a web
móvel atrativa para o consumidor,
a tecnologia fervilha dentro dos la-
boratórios de grandes faculdades
de tecnologia, transforma grupos
de pesquisas em empresas e atrai
investimento para o campus.

No César (Centro de Estudos
Avançados do Recife), uma das
charadas que os pesquisadores es-
tão tentando desvendar é como in-
cluir mais capacidade de memó-
ria em celulares sem comprome-
ter seu tamanho. O objetivo é ana-
bolizar a capacidade de processa-
mento e de armazenamento dos
celulares para tomar a internet sem
fio mais potente nesses aparelhos.
Há ainda uma série de soluções
em via de ir para as prateleiras, co-
mo agendas corporativas para as
redes celulares de dados, platafor-
ma de mensagens multimídia e jo-
gos multiplayers.

Na Universidade Federal do
Ceará, o GTEL (Grupo de Pes-

quisa em Telecomunicações Sem
Fio) trabalha no aprimoramento
das redes de telefonia celular de
terceira geração e na pesquisa e
no desenvolvimento de uma rede
de 4G que chegaria nominalmen-
te a 10 Mbps. "A quarta geração
está em fase de simulação em la-
boratório, mas ainda não foi possí-
vel diagnosticar a qual velocidade
ela chegará realmente", afirma
Francisco Rodrigo Porto Cavalcan-
ti, pesquisador-chefe do centro. O
grupo conta com o apoio financei-
ro da Ericsson.

No universo da web sem fio, es-
se casamento entre grandes em-
presas e universidades tem se mos-
trado prolifero. A alemã Siemens
escolheu o Brasil para abrigar seu
quinto centro de pesquisas de sis-
temas móveis. A Fundação De-
sembargador Paulo Feitoza, loca-
lizada na cidade de Manaus, está
recebendo mais de 7 milhões de
dólares em verba para pesquisa. A
instituição assina um aplicativo
usado num dos mais avançados
aparelhos da marca. O gerencia-
dor de contatos, de e-mail e de co-
nexão com a web do celular SX1
foi criado na fundação. Além dis-
so, os pesquisadores trabalham em
um software de integração entre

PCs e celulares para ser comer-
cializado pela Siemens em todo o
mundo. Outros aplicativos basea-
dos em Java e Symbian já circu-
lam pelos tubos de ensaio high
tech da instituição.

A parceria da Motorola com a
PUC do Paraná já completa três
anos. Foi de lá que saiu o Bar Co-
de, um leitor de código de barras
adaptado aos aparelhos iDEN. Já
está em fase de testes a solução
HomeCare, uma aplicação de mo-
nitoração de pacientes com a tec-
nologia iDEN integrada para o en-
vio instantâneo das informações
colhidas pelo equipamento para
médicos em outro ponto da cida-
de. O iPoll, que também está sen-
do finalizado, é um instrumento
de telemetria que usa a rede iDEN
para transportar as medições fei-
tas pelos aparelhos.

Hoje, boa parte das pesquisas
de internet móvel está sendo fei-
ta para consumo imediato e tem
transformado grupos de pesquisa
em empresas. Esse é o caso da
nTime, criadora do Escritório Mó-
vel, e da M4U, especialista em
aplicativos para SIM Cards. Am-
bas saíram das salas da PUC do
Rio de Janeiro e hoje fornecem
aplicativos para operadoras.
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