
Na trilha dos metadados
JAN CHIPCHASE A explosão de conteúdo gerado por usuários dará à empresa uma vi-
são inédita do cliente. O fato tem importantes implicações para a privacidade do usuário

— e abre excelentes oportunidades para o pessoal de marketing.
Explica-se: tanto o conteúdo digital gerado pelo usuário (um compromisso agendado

no BlackBerry, fotos tiradas por um celular) como dados gerados passivamente (perfil no
Skype, coordenadas de GPS reveladas pelo celular, histórico de buscas no Google) dei-
xam um rastro em tempo real. À medida que mais atividades passam a ser digitais, essas
trilhas de dados começam a indicar padrões de comportamento do usuário. Em certos
casos, a trilha é aparente e forma parte da experiência do usuário; em outros, o indivíduo
tem uma certa noção da trilha, mas não sabe como ela é usada. Certas trilhas de dados

— o registro da placa de um carro ao circular pela cidade, digamos — podem estar total-
mente ocultas.

Num futuro cada vez mais conectado, as trilhas de dados de todas essas fontes criarão
um imenso universo de metadados. Uma nova geração de dispositivos fornecerá filtros
ou lentes pelos quais se enxergará esse universo. Essa tecnologia enviará sinais constan-
tes que poderão ser usados conjuntamente. Na cidade de Nova York, por exemplo, táxis
equipados com sistemas de GPS já permitem que as autoridades estudem os padrões
de circulação dos veículos e busquem saídas melhores para problemas de engenharia
de tráfego. Por outro lado, volumes crescentes de dados de portadores de monitores
de problemas cardíacos ou diabetes podem rapidamente revelar padrões de comporta-

mento entre essas populações de uma
forma que estudos de longo prazo não
conseguem, acenando com um pos-
sível alívio para o setor de saúde
e companhias de seguro.

E isso é só o começo. Logo será
possível ver, triar e explorar essa
montanha de dados de novas manei-
ras. Ferramentas como o Google Earth,
por exemplo, em combinação com
um celular que registre parâmetros
pessoais de saúde em tempo real,
podem permitir que uma organiza-
ção mapeie os níveis de emoção na
população de certas áreas de uma
cidade. Digamos que o time americano
de beisebol Red Sox ganhe um jogo.
Com a reunião de dados enviados por
ferramentas distintas seria possível
registrar a festa no estádio Fenway
Park, em Boston. Um profissional de
marketing que possa ler as emoções
de grandes contingentes de pessoas
numa determinada área geográfica
saberá não só onde instalar o próximo
outdoor eletrônico de uma empresa,
mas também o que o texto deve dizer
naquele momento. Um restaurante,
por exemplo, pode exibir um anúncio
dizendo "Venha celebrar com a gente!"
ou "Afogue suas mágoas aqui".

A capacidade de explorar grandes
volumes de dados pessoais terá sérias
implicações sobre o comportamento:
desde o modo como indivíduos contro-
lam interações pessoais até possível
manipulação — para o bem ou para
o mal — por parte de empresas e
governos. Isso tudo levanta questões
fundamentais sobre a quem confiar
nossos dados. É mais seguro armaze-
nar nossa vida digital no provedor de
internet ou em casa, fora da rede? Que
espécie de dados tem mais chance de
ser comprometida?

Grandes organizações, com capaci-
dade para monitorar grandes volumes
de dados, terão de resistir à tentação
de abusar dessa posição. Indivíduos
e empresas terão de encontrar — e
respeitar — a tênue linha entre atender
ao cliente e explorá-lo, sempre com
grande precisão. No admirável mundo
novo das montanhas de dados, a em-
presa terá de monitorar a si mesma
também. •
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A culpa é do meu BlackBerry
LEW McCREARY Basta uma ferramenta nova sair da prancheta para alguém imaginar
uma finalidade que não a prevista. Às vezes, a nova aplicação é um avanço em relação
à originalmente concebida. Thomas Edison, por exemplo, inventou o fonógrafo como
uma máquina para ditado, não uma fonte de diversão. Não tardou para que mentes
mais sábias — e forças de mercado — prevalecessem. Edison deixou de lado aquela
tolice e partiu para a arena fonográfica. Muitas vezes, porém, alterar o uso previsto
prejudica não só o invento — mas também o usuário.

Vejamos o caso de tecnologias pessoais, que viraram um meio de transferir a res-
ponsabilidade do usuário para o dispositivo eletrônico, tácita ou explicitamente. O ce-
lular, por exemplo, há muito é usado de forma presunçosa para exibir a força do dono

— enquanto a tecnologia leva a culpa pela ofensa. Recentemente ouvi a seguinte bra-
vata na área de embarque de um aeroporto: "Diz pra ele que vou chegar aí hoje à tarde
para colocá-lo no olho da rua!". Tem também o exibicionismo constrangedor — brigas
íntimas entre namorados ou, pior, demons-
trações públicas de afeto. O celular é usado
despudoradamente como desculpa por gente
que finge esta r ocupa da demais com um as-
sunto profissional para responder por alguma j
falta que tenha cometido. Numa espécie de
voyeurismo digital, modelos equipados com
câmeras são usados de modo particularmen-
te abominável — manejados sorrateiramente
em escadas rolantes e sob mesas de reunião.

Mas meu exemplo preferido de uso alter-
nativo de um PDA — chamemos de "tecnolo-
gia da desculpa" — foi dado por Lurita Doan,

chefe de uma agência independente
do governo americano, a General
Services Administration (GSA). Em
2007, Doan foi chamada a depor a um
subcomitê do Congresso que inves-
tigava a suspeita de politização inde-
vida da agência — a saber, almoços
nos quais gente instalada em cargos
de confiança na GSA era instada a
usar o posto para ajudar a eleger re-
publicanos. Indagada, sob juramento,
sobre o teor dessas conversas, Doan
respondeu que não prestara atenção,
pois estava respondendo e-mails no
BlackBerry.

Não quero questionar a memória
ou os motivos de Doan. A servidora
falou por muitos ao dar essa desculpa
perfeitamente plausível para a falta
de atenção moderna. A tecnologia
virou algo tão prosaico que serve
de justificativa para tudo. É a versão
do "o cachorro comeu minha lição
de casa" para o adulto atarefado. Es-
teja preparado, portanto, para níveis
epidêmicos de esquecimento de de-
cisões importantes tomadas na sua
frente ou de ordens que você passou
para sua equipe. Tudo culpa de Black-
Berrys e Treos.

Ciente disso, é melhor se prevenir.
Proibir o uso desse tipo de aparelho
durante reuniões e conversas impor-
tantes pode ser tentador. Certifique-
se, naturalmente, de que alguém to-
me notas detalhadas e depois circule
o texto entre os presentes, para que
todos saibam que terão de prestar
contas. E se o pessoal tiver razão em
acreditar que uma reunião enfadonha
é a hora certa para fazer outras coisas

— um t raba lhodemaior v a l o r — , q u e
tal dar um fim a essas reuniões? •
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