
Mobilidade total vira febre 
Ataide de Almeida 
 
A ampliação da cobertura 3G, o aumento da velocidade da rede Wi-Fi e a facilidade do 
Bluetooth proporcionam novos usos para dispositivos móveis e conquistam cada vez mais 
adeptos no Brasil e pelo mundo 
 
Os números de vendas de smartphones, tablets, laptops e netbooks se superam a cada 
instante. A União Internacional de Telecomunicações (UIT) constatou que, até o fim desta 
década, estarão em funcionamento mais de 55 bilhões de dispositivos de comunicação móvel, 
sendo 12 bilhões desses smartphones, tablets… Começa, assim, a década da mobilidade. 
 
Três poderosos elementos já contribuem para que o título se confirme: o Wi-Fi, o 3G e o 
Bluetooth. “Por um lado, há o crescimento da cobertura de hotspot (pontos de acesso) em 
aeroportos e restaurantes. Por outro, o custo da mensalidade é cada vez menor para o 3G, 
mesmo sem velocidades fantásticas, embora com melhor estrutura”, afirma Taciano Pugliesi, 
diretor de produtos da D Link Brasil. 
 
As redes sem fio ganham destaque. Segundo a consultoria ABI Research, a venda de 
equipamentos com chips que proporcionam o acesso a conexões sem fio representou 38% do 
mercado em 2010 — um aumento de 50% em relação ao ano anterior. A previsão, estima a 
empresa In-Stat, é de que daqui a cinco anos quase 1,7 bilhão de produtos com Wi-Fi sejam 
vendidos. 
 
Disputando a liderança no segmento, estarão os celulares inteligentes, os aparelhos de Blu-
ray, os leitores digitais e a televisão digital. “O Wi-Fi vai se caracterizar e dividir por aplicação.  
 
Por exemplo, em uma aplicação residencial, vamos ter um roteador que dará acesso a todos os 
outros dispositivos. O centro da rede continuará cabeado, mas os usuários vão se conectar 
cada vez mais sem fio. Em empresas é muito mais prático o uso do sem fio”, explica Pugliesi. 
 
No caso dos computadores, a chegada dos modelos tudo em um conseguiu dar fim a boa parte 
dos fios que ligavam os periféricos a CPU. A Dell, por exemplo, lançou no Brasil o Vostro 330, 
o PC reúne estilo, entretenimento, bom desempenho e baixo consumo de energia. O modelo é 
ideal para quem procura otimizar espaço, pois tem formato fino e compacto, além de oferecer 
ao usuário a opção de tela multitoque. Para complementar, é possível eliminar os cabos do 
mouse e do teclado que contam com versão sem fio. 
 
Para quem ainda prefere utilizar o computador atrelado a CPU, a Fujitsu apresentou na CeBIT 
deste ano o primeiro monitor totalmente sem fio do mundo. Com 22 polegadas, ele recebe 
energia por meio de indução magnética e a transmissão de imagens é feita com o auxílio de 
uma conexão USB wireless com alcance de 10m. A empresa ainda não revelou o preço do 
produto e a disponibilidade. 
 
IMAGENS. Na sala de televisão também é possível eliminar os cabos. No caso dos home 
theaters, a maior parte dos dispositivos já estão sendo vendidos com, pelo menos, as caixas 
traseiras que utilizam a tecnologia sem fio, mas quem está domando mesmo o lugar dos cabos 
são os chamados wireless media box. Esses aparelhos permitem conectar dispositivos de áudio 
e vídeo e transmitir os conteúdos dos mesmos para a TV sem utilizar fios, na máxima 
qualidade de imagem. 
 
O Wireless HDMI Extender faz esse tipo de transmissão em HD e áudio de um aparelho HDMI 
para outro, sem fio. Com alcance de 30 metros e resolução máxima de 1.600 x 1.200, o 
aparelho acompanha um controle remoto. 
 
A grande vantagem é que ele pode ser usado com qualquer fonte que tenha HDMI, como TV, 
DVD player, laptops e videogames. 
 



Modems e roteadores WiFi são protagonistas nessa história. Sem eles fica impossível 
configurar uma rede sem fio e ter mobilidade para acessar a internet na TV e no laptop. A 
novidade no mercado são os roteadores que também funcionam com modems. 
 
Um pouco mais caro que os tradicionais, eles evitam que o usuário tenha que comprar dois 
aparelhos para o acesso móvel a internet. A Asus lançou um desses que mais parece produto 
de ficção científica. O RT-N656U tem 20 vezes mais capacidade de rede do que outros 
aparelhos e deve custar R$ 499. 
 
RAPIDEZ. A velocidade de conexão, antes considerada um problema, também está em franca 
ascensão, para a felicidade dos usuários. Atualmente, o padrão utilizado nos dispositivos é o 
IEEE 802.11n. 
 
Ele proporciona taxas de transferência de 65Mbps até 600Mbps, mas já estão em testes o IEEE 
802.11ac, que promete entregar velocidade de 1Gbps. Com isso, será possível fazer o 
download de um arquivo de 700MB, por exemplo, em apenas 10 segundos. 
 
O novo padrão está previsto para chegar ao mercado no fim de 2012. “Teremos streaming de 
vídeos. Em casa, o usuário poderá assistir no tablet e no smartphone a um vídeo que alugou 
pela internet”, ressalta. 
 
A mobilidade não seria completa sem os dispositivos equipados com o mecanismo Bluetooth. A 
tecnologia mais conhecida pela troca de arquivos entre smartphones evoluiu e já equipa 
carros, produtos relacionados a saúde e aparelhos encontrados em casa. A Bluetooth SIG, 
organização formada por 13 mil empresas, estima que mais de 5 bilhões de produtos trazem a 
praticidade dessa tecnologia. 
 
Dados da Anatel mostram que, em fevereiro, o Brasil teve 23,6 milhões de acesso à internet 
pela banda larga móvel. No mundo, passa de 2 bilhões o total de pessoas que utilizam o 3G. 
 



 
 
Faroeste nuclear em Las Vegas 
Ataide de Almeida 
 
O RPG pós-apocalítico Fallout é um jogo baseado em liberdade. Embora tenha muitas outras 
qualidades, como o excelente ambientação e os roteiros bem escritos, a série ganhou espaço 
por deixar o jogador decidir de que jeito conduzirá sua aventura.Quer resolver o problema 
de uma cidade só conversando? Você pode. Prefere atirar primeiro e perguntar 
depois? Também. As escolhas sempre tiveram importância na série,mas não de forma tão 
impactante como em Fallout:New Vegas,lançado em outubro passado. 
 
O título representa um momento curioso na história da franquia, que, há dois anos,passou de 
clássico cult a um dos mais conhecidos e respeitados nomes de RPG da atualidade com Fallout 
3, o primeiro sob o comando da Bethesda (do game de fantasia medieval Elder Scrolls).New 
Vegas preserva as características que a fizeram a série atingir uma popularidade inédita,mas 
ao mesmo tempo é uma espécie de retorno às origens: o time responsável pelo 
desenvolvimento do jogo é a Obsidian, que tem vários profissionais que trabalharam nos dois 
primeiros títulos Fallout. 
 
Por isso, o game passa a impressão de ser igual, mas diferente. New Vegas se passa na 
Mojave Wasteland (o deserto que cerca Las Vegas), um pedaço mais povoado e violento do 
que costumava ser os Estados Unidos antes de uma guerra nuclear de 2077 contra a China.  
 
Duas grandes facções disputam o controle do local: a New California Republic, grupo ainda 
baseado nos valores da democracia norte-americana, e a Caesar’s Legion, tribo escravista e 
bárbara. No centro da trama está New Vegas, que, sob o controle do enigmático Mr.House, 

 



ainda mantém os cassinos abertos e os jogos de azar rolando, mesmo após a explosão das 
bombas atômicas. 
 
Seu personagem é um entregador, encarregado de levar um pacote para New Vegas. Ele é 
interceptado por uma gangue e recebe um tiro na cabeça, mas sobrevive. 
 
A partir daí, o jogo funciona da mesma maneira que o antecessor: a aventura principal gira em 
torno da busca por quem quase o matou, com um enorme rol de missões secundárias, 
algumas fáceis e fracas, mas outras com histórias tão boas ou melhores que a trama central. 
 
Quem já conhecia Fallout 3 não terá problemas para se aventurar no deserto de Mojave. 
Nomes familiares, como karma, o assistente de tiro VATS, a pontuação SPECIAL e as perks 
voltam à cena. Em geral, o game até espera que você esteja familiarizado com os comandos e 
detalhes do sistema de jogo, dispensando tutoriais e explicando de forma detalhada apenas o 
que há de novo. New Vegas reformulou o processo de fazer itens. Agora, é possível coletar 
raízes e folhas para criar ervas e poções em uma fogueira.O game também permite que você 
mexa nos pedaços da arma que está utilizando, além de criar novos tipos de munição. 
 
A novidade mais badalada de Fallout: New Vegas é o modo hardcore, cujo objetivo é dar 
experiência mais realista de como sobreviver em um deserto afetado por radiação nuclear. O 
jogo mantém marcas da série. Sua ambientação continua sendo uma das melhores que se 
pode encontrar nos RPGs atualmente, de modo que você precisará de dezenas de horas para 
ver tudo que está disponível. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 4 maio. 2011, Seudinheiro, p. B8.   


