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Para especialista do MIT, telefonia repetirá a evolução da internet 
 
Quem acha que os celulares já fazem bastante coisa se prepare. "A mobilidade está numa fase 
parecida com que estava a internet em 1996", disse ontem o professor Federico Casalegno, 
diretor do Laboratório de Experiência Móvel do Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
durante seminário da AgênciaClick. O pesquisador mostrou alguns projetos desenvolvidos em 
seu laboratório, que incluem tecnologia de localização, comunicação de campo de curta 
distância (em inglês, Near Field Communication, ou NFC) e redes sociais. 
 
"O celular não é um computador pequeno, que pode ser carregado para vários lugares", disse 
Casalegno. "A experiência de uso é bastante diferente." O computador foi criado como uma 
ferramenta para calcular e para fazer coisas, conforme destacou o professor. Usar o PC é uma 
experiência imersiva, em que a pessoa se isola do que acontece à sua volta. 
 
"Os meios móveis são diferentes", disse. O celular foi criado para as pessoas se comunicarem, 
e pode ser usado em qualquer situação social. No lugar de imersivo, seu uso é periférico. Ou 
seja, é possível usar o celular ao mesmo tempo que se interage com outras pessoas e com o 
ambiente. 
 
Um projeto apresentado por Casalegno se chama eLens, e foi testado na Espanha há dois 
anos. Usando celulares com sistema de localização, permitia às pessoas colocarem "etiquetas 
virtuais" em prédios e outros lugares. Com os celulares, as pessoas relacionavam mensagens 
de texto, voz, imagem ou vídeo a um determinado lugar, que poderiam ser acessadas depois 
por outros visitantes, também via celular. 
 
"As etiquetas funcionam como um ?post-it?", disse. "Eu posso ir a um restaurante e deixar 
uma mensagem, com uma avaliação sobre ele, que somente meus amigos podem ver. Quando 
eles visitarem o mesmo restaurante, vão conseguir saber se eu gostei da comida." 
 
Ele mostrou outro sistema, com tecnologia NFC, que permite que o telefone compartilhe 
informações com celulares ou outros dispositivos a uma distância de cerca de 10 cm. Num 
vídeo, Casalegno mostrou que é possível comprar bilhetes de metrô, conferir horários 
aproximando o celular de um sensor no ponto de ônibus, enviar dinheiro ou informações que 
estão na rede social e destravar portas. 
 
"É uma tecnologia diferente do Bluetooth, porque permite uma comunicação imediata", disse. 
O sistema já é usado no Japão para, por exemplo, pagar a entrada no metrô. "Esse é o lado 
positivo da tecnologia", destacou. "Poderia fazer outro vídeo com o lado negativo." 
 
O lado negativo é a ameaça à privacidade (e até mesmo à segurança). "Eles poderão saber o 
que você faz, onde está, o que compra e quem são seus amigos", destacou. "É assustador." 
Segundo Casalegno, a publicidade nesse ambiente móvel será muito diferente do que 
conhecemos hoje. "Ela precisa ser relevante para mim, levando em conta onde estou."  
 
NOVOS RECURSOS 
 
Localização: O sistema de localização via satélite (GPS, na sigla em inglês) é um recurso cada 
vez mais comum nos telefones celulares, mas ainda pouco aproveitado pelos desenvolvedores 
de serviços. A pesquisa do professor Federico Casalegno mostra como, com a localização, é 
possível agregar informação a lugares públicos, que pode ser compartilhada com outros 
usuários de celular 
 
Proximidade: A tecnologia de NFC permite que o celular se comunique com outros 
dispositivos a distâncias de cerca de 10 quilômetros. A japonesa NTT DoCoMo iniciou um 
projeto pioneiro, há dois anos, em que o usuário conseguia liberar sua entrada no metrô 
aproximando o aparelho da catraca. Para Casalegno, a possibilidade de uso da tecnologia é 



bem ampla. O vídeo que apresentou durante o seminário mostrava que era possível 
encomendar comida aproximando o aparelho de um cartaz que tinha pontos especialmente 
preparados para se comunicarem com o celular. Cada opção do cardápio era um ponto e, ao 
aproximar o aparelho, o usuário registrava o seu pedido 
 
Rede social: As redes sociais são muito populares na internet. Quando levadas ao mundo da 
mobilidade, criam novas possibilidades de aplicação. Um exemplo é a possibilidade de 
compartilhar informação sobre restaurantes e passeios com os amigos, combinando rede social 
e localização 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 30 ago. 2008, Negócios, p. B23. 

 


