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NEM TUDO QUE É
DE GRAÇA PRECISA SER
NECESSARIAMENTE FEIO OU
RUIM. ESSE DISCURSO NÃO
COLA MAIS. SE ALGUÉM
OU ALGUMA EMPRESA SE
PRESTA A OFERECER UM
SERVIÇO DE GRAÇA, QUE
FAÇA BEM FEITO. Basta dar
uma vasculhada na web e
perceber que mesmo serviços
oferecidos sem nenhum custo
ao usuário são bonitos
visualmente e, principalmente,
funcionais. Oras, o Google
nasceu assim, de sua
simplicidade e usabilidade se
tornou um fenômeno.

Essa tem sido a tônica
da crítica aplicada aos
desenvolvedores de sistemas
abertos ou códigos livres. Por
serem extremamente técnicos e
pouco habituados ao desenho do
que se pretende entregar,

acabam pecando em
uma das partes mais
importantes de uma
ferramenta de produtividade
ou entretenimento:
a interface. Os
desenvolvedores podem
produzir, do ponto de vista
de programação, a
estrutura mais perfeita,
porém, ern muitos
momentos acabam por
esquecer que o usuário
não é técnico, não faz a
menor idéia do que está por trás
daquele software ou sistema.
O que realmente interessa é
funcionar bem e sempre.

Soma-se a isso o fato de
os discursos da comunidade
que fomenta a utilização de
software livre serem, em geral,
panfletários, veementes, repletos
de bandeiras hasteadas. O que,
grosso modo, causa um certo

desconforto no mercado e
receio de quem ainda não
conhece muito bem esse meio
ou sabe fazer uso dele.

Não se pode afirmar que os
desenvolvedores não estejam
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aprendendo a lidar
com essa situação.
Houve uma evolução
significativa, mas ainda
longe do que o mercado
exige. Em se tratando de
sistemas abertos embarcados,
complexos e restritos a uma
comunidade ainda menor, a
tarefa parece mais difícil ainda.
Certo? Errado.

Abordagem diferenciada
Por essa razão, o Instituto

Nokia de Tecnologia (iNdT)
resolveu mudar sua abordagem.
Instituição sem fins lucrativos,
criada por meio do benefício
da Lei de Informática pela
fabricante de dispositivos
móveis, pretende pesquisar e
desenvolver novas aplicações em
software livre e código aberto,
multimídia e telecomunicações,
processos de manufatura,
pesquisa de propriedades
mecânicas e componentes
eletrônicos para mobilidade. A
linha adotada pela instituição
procura ser diferente dos
tradicionais projetos do gênero.
Via de regra, os trabalhos
realizados por essas entidades
têm como foco principal a
tecnologia e sua aplicação na
empresa ou produto. No caso
do iNdT, a tecnologia é
importante, mas o que direciona
os projetos que lá são
desenvolvidos é o conceito
formado no mercado e o design
das aplicações. "Estamos
direcionados pelo conceito e
design, não pela tecnologia ern

si", diz Sandro Alves,
diretor do instituto.

Ele garante que isso
não é uma crítica

à usabilidade das
plataformas baseadas
em software livre ou aberto,
mas apenas uma abordagem
diferente no mercado. "Só
conseguimos entender e adotar
essa linha de raciocínio depois
de um tempo, é um modelo que
começou a dar resultados
e fomos amadurecendo",
ressalta o especialista.

A proposta é fazer uma
via de mão dupla com a
comunidade. Tanto que a
unidade de Recife, que
trabalha focada em padrões
abertos, reuniu, no final de
março, alguns dos maiores
especialistas em sistemas livres
embarcados para dispositivos
móveis durante o Bossa
Conference 2008, um evento

basicamente voltado para a
comunidade desenvolvedora.

Produção na rua...
com design

A preocupação com a interface
gráfica para as aplicações é nítida.
Carsten Haltzer, o Rasterman,
engenheiro de software
conhecido por ter iniciado o
desenvolvimento do gerenciador
de janelas do ambiente gráfico
EnligRtenm já trabalha em
conjunto com a OpenMoko na
criação de um celular totalmente
baseado em plataformas abertas.
O telefone, aliás, deve ser
lançado em abril com partes do
hardware também abertas para
a comunidade. "Estamos
buscando distribuidores pelo
mundo e o Brasil está no nosso
radar", afirmou o arquiteto
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de aplicações da OpenMoko,
Michael Laner.

Alguns sistemas abertos
desenvolvidos pelo instituto já
começam a ganhar mais
contornos. O Canola, sistema
que transforma os internet
tablets da Nokia
(principalmente o modelo
N800) em uma central, de
mídia, jã roda em dispositivos
da fabricante e ganhou sua
segunda versão, revisada depois
de muitos contatos e acertos
corn desenvolvedores e
usuários, especialmente do
ponto de vista de usabilidade.
O Ubuntu, distribuição do
sistema operacional Linux já
bastante conhecida pelos
usuários de plataformas abertas,
ganhará sua versão móvel
também distribuída pela
Canonical. Adilson Oliveira,
responsável pelo sistema aqui
no Brasil, não acredita que a
versão chegará aos celulares
justamente porque o hardware
desses equipamentos é muito
fechado. Bastante amigável
quando aplicada a um tablet, por
exemplo, permite a navegação
com tela sensível ao toque, e é
muito parecido com o Maemo,
sistema aberto da Nokia para
dispositivos móveis com acesso
à web.

Boa parte das iniciativas da
operação instalada em
Pernambuco, porém, ainda está
muito focada a tablets ou para
os chamados Ultra Mobile PCs
(UMPCs), que vêm sendo
considerados a próxima geração
de computadores móveis.

Apesar de buscarem
proporcionar melhorias para os
dispositivos móveis, essas
ferramentas ainda vão demorar
um pouco mais para chegar aos

celulares. Tudo por conta do
dilema que o instituto precisa
resolver. Como desenvolver
plataformas abertas e liberar, até
mesmo para os concorrentes?

Essa é uma equação que
ainda precisa ser resolvida entre
o instituto e a Nokia. "E algo
que ainda estamos trabalhando,
queremos ter excelência, ser
bem reconhecidos e fazer coisas
que façam a diferença. Somos
contratados para fazer alguns
trabalhos específicos para a
Nokia, que são fechados e dizem
respeito a ela, mas o que
começamos do zero é livre",
finaliza Alves,

O jornalista viajou para
Recife a convite da Nokia
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Text Box
Fonte: B2B Magazine, a. 7, n. 85, p. 14-16, abr. 2008.




