
Mapas digitais são a grande aposta na web 
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Quando as autoridades reguladoras européias aprovaram na semana passada a compra da 
empresa de mapas digitais TeleAtlas por € 2,9 bilhões pela TomTom, uma fabricante de 
aparelhos de navegação, deram um ligeiro empurrão a uma das manias mais quentes da 
internet. 
 
O aval ao acordo torna quase certo que uma transação ainda maior também receberá 
consentimento: a proposta de compra da Navteq pela Nokia por € 8,1 bilhões, que seria a 
maior aquisição já promovida pela fabricante de telefones celulares. 
 
A base de dados com mapas da Navteq cobre mais de 70 países. A área de mapas digitais, no 
entanto, poderia aparentar ser pouca promissora para ser considerada a fonte da próxima 
idéia que mudará a internet. Essas representações gráficas do mundo parecem mais uma 
insípida commodity, dificilmente podendo ser vista como uma chave para destravar as 
riquezas da internet. 
 
Não é assim que a Nokia vê. Anssi Vanjoki, vice-presidente da companhia finlandesa, 
recentemente resumiu os motivos para a aquisição. "Podemos localizar nossas experiências, 
nossa história no mapa. É uma expressão muito concreta de um contexto." Exibidos nos 
monitores maiores e de melhor resolução que estão se tornando comuns nos telefones 
celulares, os mapas podem tornar-se "uma interface com o usuário para muitas coisas". 
 
A visão vem tornando-se predominante no setor de internet, em parte porque os mapas não 
ficam apenas nas representações em duas dimensões. Mike Liebhold, um tecnólogo veterano, 
atualmente pesquisador do centro de estudos Institute for the Future, no Vale do Silício, 
compara com uma "corrida armamentista de dados 3D", com algumas das maiores empresas 
de tecnologia correndo para acumular vastas bibliotecas de informação descrevendo o mundo 
com detalhes minuciosos. 
 
Erik Jorgensen, alto executivo das operações da Microsoft na internet, afirma que a fabricante 
de softwares desenvolve uma "representação digital do globo com alto grau de precisão" que 
irá "mudar a forma como se pensa sobre a internet". "Estamos de fato apostando em uma 
mudança de paradigma", acrescentou. "Acreditamos que será uma forma para que as pessoas 
possam socializar, comprar e compartilhar informações." 
 
A aposta, em resumo, é que o mapa está para tornar-se a interface para muitas das coisas 
que as pessoas fazem na internet e que a empresa que controle essa interface poderia um dia 
possuir algo tão preponderante e poderoso como a ferramenta de buscas do Google. A 
proposição ganha poder adicional quando aplicada ao mundo sem fio. Exibidos em aparelhos 
que possam determinar sua localização, os mapas digitais podem ser usados para enviar 
informações sobre o entorno do usuário. A informação que mais interessa é a informação 
sobre o que está mais próximo. 
 
Isso explica por que uma empresa de orientação de rotas para automóveis e uma fabricante 
de telefones celulares encabeçam a carga. A colisão contra potências estabelecidas na internet, 
como o Google, que também apontou a internet sem fio como a próxima grande oportunidade 
de fazer dinheiro, é inevitável. 
 
Reordenar a internet em tomo a uma nova interface geográfica é um projeto em andamento 
há algum tempo. Começa com o que os engenheiros do Google chamam de "tela base", uma 
representação digital detalhada do mundo físico, na qual outras informações podem ser 
"penduradas". Graças à forte queda no custo das tecnologias, como no caso das imagens 
digitais e equipamentos de localização geográfica, o mundo está sendo mapeado, medido, 
diagramado e fotografado com detalhes quase inimagináveis. 
 
Reordenar a web sob uma nova interface geográfica é um projeto em andamento há 
algum tempo 



 
Em uma ponta estão pessoas como Steve Coast, amador britânico que espera criar um mapa 
público do mundo tão abrangente como a Wikipédia, a enciclopédia on-line. Os voluntários que 
contribuem para o OpenStreetMap.org, de Coast, literalmente redesenham o mapa. "Compra-
se um GPS (Sistema de Posicionamento Global) e roda-se de bicicleta pelas estradas", afirma. 
"Joga-se um ponto de marca a cada segundo, como Hansel e Gretei deixando migalhas de 
pão." Reunir essas marcas e juntar os pontos é o primeiro passo para desenhar um mapa da 
rede de estradas. 
 
No outro extremo, estão nomes como Google, que aborda a tarefa com sua usual ambição 
ilimitada. "Nosso objetivo é fazer uma espécie de espelho do mundo, uma réplica do mundo", 
declara John Hanke, diretor da unidade Google Earth. 
 
Muitos desses dados são coletados por meio de métodos meticulosos e inseridos em bases de 
dados privadas. Por exemplo, Navteq e TeleAtlas usam suas próprias frotas de veículos para 
recolher volumes de informações sobre as ruas que possam ser úteis aos motoristas, mas que 
não são mostradas em mapas oficiais desde limites de velocidade até á mão das ruas e 
grandes obras em andamento. 
 
Não são as únicas vans e picapes engatinhando ao lado das calçadas para sugar informações. 
O Google também está lá. "Mais ou menos a cada metro e meio estamos capturando uma 
imagem em 360 graus com vários megapixels", diz Hanke. Essas fotos trazem uma visão 
detalhada no nível da rua. A Microsoft, para não ficar para trás, foi para o ar. Chegou a 
projetar e construir câmeras especializadas, para recolher imagens tridimensionais aéreas 
usando uma tecnologia chamada Lidar, uma variante do radar. 
 
Trata-se de algo a mais do que mapear e fotografar o planeta. Também envolve modelá-lo, 
recolhendo pontos de marca espaciais e geográficos suficientes para desenhar uma versão 
digital detalhada. Com um serviço chamado Sketch-up, por exemplo, o Google permite aos 
usuários desenhar seus próprios modelos digitais de edificações do mundo real e agregá-los a 
seu "depósito" 3D. 
 
Essas são iniciativas caras e baseiam-se em uma tese não testada: a de que as representações 
digitais resultantes constituem o novo pano de fundo para toda uma gama de lucrativas 
atividades on-line. Além disso, como há diversas companhias em ação acelerada para criar o 
que são essencialmente os mesmos referenciais geoespaciais básicos, os custos foram 
multiplicados duplicados por várias concorrentes. 
 
Mas não é difícil perceber como essas companhias justificam os custos para si mesmas: as 
margens brutas de lucro sobre buscas na internet são superiores a 80%, e para qualquer 
companhia capaz de gerar escala, esses custos de desenvolvimento provavelmente serão, 
comparativamente, irrisórios. Além disso, como mostram as aquisições da TeleAtlas e da 
Navteq, as empresas que criaram partes do que poderá vir a ser a próxima contagiante 
interface da web já estão bastante valorizadas. 
 
Representações digitais como essas podem ser usadas para atender uma necessidade humana 
básica, segundo as companhias empenhadas em deixar as rivais para trás em sua abrangente 
expressão do mundo real. "Você pode ver isso nas paredes das cavernas: aqui é onde estão os 
animais, aqui é onde estamos nós", diz Hanke, do Google. "Aqui está o jantar, como chegamos 
lã e como voltamos para casa?" 
 
As paredes das cavernas foram substituídas pela rede mundial e as ferramentas ficaram mais 
sofisticadas, mas a idéia é a mesma. Para um serviço de internet capaz de posicionar-se no 
centro dessa movimentação orientar o caçador contemporâneo a encontrar seu jantar ou 
executar outras tarefas geograficamente relevantes pode haver muito dinheiro a ganhar. 
 
Imagine, diz Jorgensen da Microsoft, que você esteja indo ao cinema: você provavelmente irá 
querer localizar outras coisas nas proximidades, como um lugar para estacionar e um 
restaurante, e por isso faz sentido fazer buscas por localização. "Às vezes, ir a um lugar e 



encontrar todas as informações associadas a ele é mais fácil do que uma busca clássica", diz 
ele. Os anunciantes poderão pagar um prêmio para acessar os usuários de internet que 
estejam buscando coisas a esse nível de especificidade geográfica. 
 
Hanke acrescenta que esse tipo de interface de buscas torna desnecessário digitar palavras-
chaves — basta ir a um mapa digital e passear nele. "Geografia é outra maneira, uma maneira 
diferente, de organizar informações", diz ele. "Como seres humanos, temos uma compreensão 
intrínseca de geografia". 
 
Mas tudo isso funcionará somente se as informações na web forem indexadas 
geograficamente. Isso implica introduzir "etiquetas" legíveis por máquinas em documentos 
para indicar a localização à qual eles estão referidos: isso é como afixar lembretes em 
documentos na web, diz Liebhold rotulando as informações de modo que elas possam ser 
organizadas e encontradas de maneira distinta. 
 
As paredes das cavernas foram substituídas pela rede mundial e as ferramentas 
ficaram mais sofisticadas 
 
Jorgensen da Microsoft estima que 60% a 80% das páginas na web incluem informações 
geograficamente relevantes e poderiam ser indexadas dessa maneira. Vistas em um telefone 
celular que conheça sua posição no mundo (e os celulares com recursos GPS deverão tornar-se 
mais comuns nos próximos dois anos), esses onipresentes mapas digitais e a nova "geoweb" 
poderão tornar-se uma força poderosa. Peça um restaurante, e o aparelho celular poderia ser 
capaz de mostrar onde fica o mais próximo, assim como apresentar instruções sobre como 
chegar ao restaurante e uma opção para reservar uma mesa por mensagem de texto. Mas por 
que ficar apenas nisso? Depois que os elementos básicos estiverem implementados, a 
interação entre o mundo virtual e o mundo real poderá tornar-se mais inventiva. Usando um 
telefone celular capaz de situar-se geograficamente, diz Jorgensen, o usuário poderia 
simplesmente enviar uma instrução "mostre-me tudo à minha volta" sobre determinado item: 
o aparelho poderia vasculhar a web, filtrar e apresentar informações baseadas em 
proximidade. 
 
Até mesmo idéias aparentemente fantasiosas poderiam tornar-se possíveis usando essas 
tecnologias, segundo Ian Holt, que comanda um grupo de pesquisa de tecnologia na Ordnance 
Survey, agência britânica responsável pelo mapeamento do país. Por que não óculos com GPS? 
"Enquanto você olhar em tomo de si, esses óculos poderão superpor camadas de dados sobre 
o que você está olhando", diz ele, como o recurso já usado pelos pilotos de caças. 
 
Segundo os tecnocratas, idéias como essas são um etapa intermediária rumo a um futuro 
playground digital denominado "realidade ampliada". Seria um lugar onde o mundo real é 
transformado num quadro onde informações são apresentadas. A realidade virtual seria virada 
do avesso: em vez de refugiar-se num mundo virtual de fantasia, os habitantes da realidade 
ampliada estarão vivendo no espaço real, mas com camadas de dados superpostas para exibir 
uma versão "turbinada" da realidade. Usando essas tecnologias, informações reais ou fictícias 
poderiam ser "mapeadas" sobre o mundo real para criar novas experiências, diz Liebhold do 
Institute for the Future. "Ao clique de um mouse, uma rua poderia ser convertida numa colônia 
espacial ou em aldeia medieval. Isso sugere enormes novas possibilidades para a indústria do 
entretenimento." 
 
Por ora, esse tipo de idéia ainda soa fantasiosa. Tentativas de prever como determinadas 
tecnologias serão usadas costumam errar o alvo e freqüentemente parecem exóticas. Mas isso 
não enfraquece o potencial dessas tecnologias ou seu impacto no longo prazo. O projeto que 
visa dar expressão digital ao mundo físico, até os menores níveis de detalhe, assinala um 
daqueles marcos de transformação na era da informação que podem mudar tudo. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23, 24 e 25 maio 2008, Tecnologia & Telecom, p 
B3. 


