
TECNOLOGIA

O "Grande Irmão" da publicidade
Cada vez menos pessoas assistem às

propagandas inseridas nos inter-
valos comerciais da tevê. As novas

tecnologias, como gravadores digitais
de vídeo, conseguem pular a publicida-
de automaticamente, o que faz com que
"todo o sistema fique impossível de ser
justificado". Esta é parte da abertura de
uma patente registrada pela Microsoft
nos Estados Unidos no fim de julho.

Descoberto por um leitor do site espe-
cializado Techdirt, o documento des-
creve um sistema que ajudaria os pu-
blicitários a criar campanhas específi-
cas para cada telespectador, ao forne-
cer informações pessoais sobre o indi-
víduo sentado em frente ao aparelho.
A Microsoft propõe alguns métodos
para conseguir os dados, que gerariam

comerciais personalizados instantâ-
neos para cada usuário.

O primeiro usaria uma câmera mon-
tada perto da tela, que detectaria a pre-
sença de uma pessoa e a identificaria
ao comparar características físicas
com uma imagem previamente arma-
zenada ou com dados, como "cabelos
loiros e curtos". Outro, um sensor bio-
métrico em acessórios, como o con-
trole remoto. O sistema compararia a
impressão digital com algum perfil
previamente criado.

A patente descreve com detalhes os
tipos de dados que a Microsoft preten-
de coletar, como "os interesses e hob-
bies da pessoa, sexo, idade, residência,
profissão, assinaturas ou títulos de só-
cio, etnia, estado civil, características

pessoais, como quem são os pais, se ela
tem um bicho de estimação ou se é
muito alta ou baixa". Não contente
com o perfil extenso do usuário, a em-
presa também quer saber quais ende-
reços estão na conta de e-mail, no ca-
lendário on-line, anotações, listas e
histórico de compras em lojas virtuais.

Mesmo que o usuário tenha se esquiva-
do dos comerciais anteriormente, o sis-
tema registra quais foram evitados e
usa essa informação para criar novos
comerciais "ao gosto" do espectador.

A nova peça seria ajustada aos pa-
drões de compras, preferências e de-
mografia da audiência, segundo o tex-
to da patente. "Ao avaliar as informa-
ções sobre a pessoa, a tela e o conteúdo
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Velocidade digital
O VGN-TZ15AN/B é o modelo
principal da linha de notebooks
da Sony. Pesa apenas 1,2 quilo

e possui uma tela de 11,1
polegadas, com câmera

e microfone integrados.
O chassi é moldado

em fibra de carbono.
11 mil reais

Compacta esperta
A câmera DMC-LS70LB-S, da Panasonic,
oferece, além da sopa de letrinhas, resolução
de 7,2 megapixels,
zoom óptico de 4,5x
e controle de ISO
inteligente. O visor
de cristal líquido
tem 2 polegadas.
700 reais



MONITORAMENTO.
O sistema da
Microsoft permite
identificar sexo,
interesses, hobbies,
profissão e tipo
físico, para criar
propagandas
instantâneas para
o telespectador

assistido, um sistema determi-
na que existe uma oportuni-
dade para apresentar um co-
mercial relevante para aque-
la pessoa no contexto em que
ela se encontra." O comercial
poderia ter sido filmado para
aquele perfil demográfico es-
pecífico, ou gerado instantaneamente
com elementos em três dimensões. O
último tipo, segundo a Microsoft, se-
ria bem mais barato, não precisaria de
tanto espaço interno para armazena-
gem e seria transmitido mais rapida-
mente que os pré-filmados.

O uso tão extensivo de dados pessoais
pode causar desconforto, mas a compa-
nhia explica que o sistema não passaria
aos publicitários a identidade exata de

Tudo no bolso
O BlackBerry 7100i
é quase um
escritório portátil.
Oferece acesso
a e-mails,
viva-voz integrado,
conectividade
Bluetooth e suporte
a aplicativos Java.
E, na rede Nextel,
comunicação instantânea por meio
de rádio. 1,2 mil reais

O aparelho
corre o risco
de infringir
uma lei que
zela pela
privacidade
eletrônica
nos EUA

quem estava assistindo à tevê,
somente dados pessoais que
poderiam afetar o tipo de co-
mercial a ser exibido.

Ainda assim, a Microsoft
deve enfrentar problemas. O
sistema poderia infringir a
Lei de Privacidade em Comu-

nicações Eletrônicas, promulgada nos
Estados Unidos em 1986, que protege
arquivos pessoais contidos em compu-
tador doméstico. A Electronic Frontier
Foundation (EFF), organização ameri-
cana composta de advogados e que de-
fende "a liberdade no mundo digital",
agiu contra o Google em caso seme-
lhante e tem o novo sistema da Micro-
soft na mira. •
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Babel portátil
O tradutor TGA-470, da Franklin,
é bom para quem faz viagens
freqüentes. São 12
idiomas e 400 mil
palavras, com
um desenho
industrial que
o assemelha
a um
computador.
500 reais

SONS INDEPENDENTES
O Amie Street é um site comercial
de música, com algumas diferenças
importantes. Acaba de receber
um investimento da Amazon e lida
com artistas independentes.
O preço das faixas acompanha
a popularidade, ou seja, se mais
clientes compram, o preço sobe.
http://amiestreet.com/

A GLÓRIA DE ROMA
Para os amantes da história do Império
Romano, o Rome Reborn é uma festa.
O site apresenta uma recriação em
três dimensões da cidade no dia 21
de junho de 320, fruto de uma
colaboração entre universidades
européias e americanas. Alguns
interiores também são "visitáveis".
http://www.romereborn.virginia.edu/

CONTAGEM PERENE
O WorldClock é um conceito
interessante e um pouco perturbador.
O programa inserido no site conta
estatísticas variadas, desde
o momento em que o usuário acessa
o site. Durante o tempo em que essa
nota foi escrita, dez pessoas descobriram
que tinham câncer, 75 carros foram
produzidos e 132 internautas
morreram ao redor do mundo.
http://www.poodwaddle.com/
worldclock.swf
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