
Tem alguém
seguindo você
Um celular com GPS pode dizer se a loja da esquina
é mais barata ou acordar você da soneca no
ônibus. Mas também rastreia todos os seus passos
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de manhã e você está a caminho do
trabalho. Hoje é um dia de sorte,
você conseguiu um lugar para sen-

tar no ônibus. Com o sacolejo, os olhos vão
fechando e... aumenta o risco de você per-
der o ponto. Aí você pega o celular, abre um
programa e acerta um alarme para tocar l
quilômetro antes de sua parada. Quando
você entra no escritório, seu celular muda
automaticamente do toque espalhafatoso
para um barulhinho suave, mais condizente
com o ambiente de trabalho. Esses dois ser-
viços existem em vários lugares do mundo.
E devem chegar logo ao Brasil.

Eles fazem parte de uma onda de progra-
mas criados para os celulares com o intuito
de facilitar nossa vida (confira os melhores
exemplos no quadro ao lado). Em comum,
esses programas exploram usos alternati-
vos da função de localização por GPS. Eles
estão surgindo graças à popularização do
GPS nos telefones. A localização por satélite
tem se tornado um item de série em apa-
relhos top de linha, como os smartphones.
Só o iPhone 3G vendeu quase 14 milhões
de aparelhos em 2008. Nos próximos anos,
deverá estar nos modelos mais populares.

A distribuição dos programas que permi-
tem personalizar o celular também deverá
melhorar muito. Até o fim do ano, a Nokia,
a Microsoft e a RIM (que faz o BlackBerry)
vão abrir lojas virtuais de softwares para
celulares. Isso incentiva os desenvolvedores
de programas a adaptar seus produtos para
os sistemas mais populares, como o Svm-
bian (usado pela Nokia), que tem 47% do
mercado, e o Windows Mobile.

Por enquanto, o caso de maior sucesso
com desenvolvedores de programas inde-
pendentes é da Apple, que fabrica o iPhone,
com a App Store. Há programas também
para BlackBerry e Android, o sistema ope-
racional desenvolvido pelo Google que já
funciona em alguns celulares fora do país.
Na maior parte das vezes, não se paga nada
(ou algo como US$ 0,99) para instalá-los. O
que o desenvolvedor vai ganhar em troca é
algo que não tem valor comercial aparente.
A mina de ouro da era digital é a informa-
ção. Especificamente, sobre você.

Usar um despertador com GPS, além de
não deixar você perder a parada, identifica o
trajeto diário entre sua casa e o trabalho, ou
escola. Isso marca dois pontos fundamentais
para entender seu comportamento. Ainda é
possível identificar as linhas de ônibus que
você usa, em que horário você circula pela
cidade e até a média de tempo que demorou
no trajeto. Com essas informações, a empre-
sa que distribui o programa pode colocar
na tela do celular, por exemplo, publicidade
de imóveis nas duas regiões. É bom para a
empresa, que consegue atingir um público
mais específico, e pode ser bom para você,
se a oferta realmente levar em conta seus
interesses. "Eu dou algo útil para as pessoas,
mas anonimamente consigo entender onde
elas se concentram, como vão de um local
a outro", afirma Rafael Siqueira, diretor de
tecnologia do Apontador Maplink, que ofe-
rece o programa Onde Estou.

A captação anônima de dados de seu celu-
lar pode ser feita de três formas fundamentais:
a primeira é pela triangulação das antenas.





Pela localização delas, sua operadora con-
segue saber em que ponto aproximado da
cidade você está. Esses dados são confiden-
ciais. A operadora não pode vendê-los. Além
disso, a margem de erro varia de 500 metros
a l quilômetro. A segunda forma de locali-
zar você é descobrir quando seu celular se
conecta a uma rede sem fio. Mas também
não é muito preciso. A terceira forma é o
GPS. Seu erro, com um bom mapa, é de
cerca de 2 metros. É por isso que os dados
captados com eles podem ser tão atraentes
para as empresas.

Nosso rastro digital não está só nos celu-
lares. Nós já deixamos registros de nossas
navegações pela internet no computador.
Foi assim que os algoritmos do Google
transformaram Larry Page e Sergey Brin
em ícones da tecnologia atual. Para saber
que propagandas oferecer, o Google observa
nossos movimentos na web - o e-mail, os
sites que visitamos e o tempo de visita. O
Yahoo! atua de forma semelhante. O volume
de informação é tão grande que o Yahoo!
reúne sozinho, em um mês, 110 bilhões de
dados individuais sobre seus clientes, se-
gundo um estudo da consultoria comScore.
Com o crescente uso de internet nos celula-
res, nosso rastro digital está ampliado. Por
isso, a análise dos dados captados com GPS
nos telefones pode fazer no mundo real o
que o Google já fez no virtual.

Algumas universidades estão
experimentando essa técnica para anali-
sar o comportamento humano. Um estudo
conduzido com cerca de cem estudantes
do Massachusetts Institute of Technology
(MIT) pretende definir como é o ritmo de
vida dos alunos. Eles receberam smartpho-
nes com GPS e aceitaram ser monitorados.
Tudo o que fazem com os telefones - liga-
ções, torpedos, e-mails, música que ouvem
- está registrado num banco de dados. Em
troca, eles ganharam aparelhos modernos.
Outro estudo, publicado na revista Nature,
analisou dados captados anonimamente de
100 mil celulares em seis países europeus. O
intuito era estudar a rotina das pessoas para
determinar padrões de comportamento.

Monitorar as pessoas por GPS anonima-
mente permite dividi-las em grupos por tipo
de comportamento. Suponha que você gos-
te de combinar a ida ao cinema a um jantar
num restaurante. Você certamente não está
sozinho nesse hábito. E o grupo de pessoas
iguais a você interessa a determinadas em-
presas (restaurantes, boates, bancos, imobi-
liárias...). As empresas não precisam saber



necessariamente quem você é, mas do que
gosta de fazer e os lugares que freqüenta.
Você provavelmente seguirá as tendências de
comportamento de seu grupo. Tudo o que
vocês fizerem será registrado num enorme
banco de dados formado a partir de seus
movimentos. Essa análise de dados de várias
fontes - computadores, celulares, pesquisas
públicas - passou a ser chamada de reality
mining (algo como "garimpar a realidade").

Uma das empresas que analisam essas
informações é a Sense Networks, criada em
2006 nos Estados Unidos. Ela trabalha com
dois programas. O primeiro, CitySense, é
para o consumidor. Por enquanto, ele só
funciona em São Francisco. Quem está lá
pode instalá-lo no celular para acompanhar
os lugares mais populares da cidade. Ele
diz, a partir do comportamento de outros
usuários de celular, se um bar novo tem um
perfil jovem ou se alguém moderninho vai
odiar o lugar só de passar na porta. Mais
que isso, dá para saber se o lugar está cheio
demais ou se ainda é uma boa escolha. O
CitySense separa as pessoas em 20 tribos
para dar indicações específicas de acordo
com o grupo ao qual você pertença.

O outro programa da Sense, o MacroSen-
se, ainda está na primeira versão de testes.
Ele combina na base de dados as informa-
ções de GPS, antenas de celular e pontos de
internet sem fio e as une a informações que
já estão disponíveis por outros meios, como

previsão do tempo, distribuição socioeco-
nômica da região, movimentação dos táxis.
A idéia é fornecer às empresas uma visão
não apenas de quanta gente está num lugar,
mas que tipo de gente é essa. "Há um novo
sistema de estatística que ninguém nunca
usou", diz Greg Skibiski, um dos fundadores
da Sense. Segundo ele, o programa permite
ver como as 20 tribos vão às compras. Se
cruzarem os dados de localização com os
dados de pagamentos de cartões de crédito
(que as empresas já têm), as empresas po-
deriam descobrir que produtos fazem mais
sucesso com cada tribo. "Você não precisa
saber o que as pessoas pensam. Só o que
elas fazem", afirma. São essas informações
que a empresa de Skibiski, Tony Jebara e
Alex Pentland - o especialista do MIT que
conduz a pesquisa com os cem estudantes
monitorados - quer vender. O próximo
passo da Sense será lançar o CitySense em
Nova York. Segundo Skibiski, com apenas
duas semanas de monitoramento é possível
prever onde as pessoas estarão num deter-
minado momento.

Além do uso comercial, há interesse pú-
blico no monitoramento dos grupos. Se
em um bairro um número considerável de
pessoas não foi ao trabalho, pode haver lá
um foco de resfriado. Saber disso ajuda a
acompanhar o fluxo de pessoas infectadas
e tomar medidas para evitar que a doença
se espalhe. Ou, se uma área atrai muito mais
gente que outras, é sinal da necessidade de
investimentos em transportes coletivos.

Todo esse monitoramento desperta dúvi-
das e receios sobre a privacidade. Podemos
ser tão vigiados? Corno o supermercado
pode saber minha marca preferida de um
produto? Na verdade, é provável que o su-
permercado já saiba - especialmente se você
tiver um cartão fidelidade. E, na maioria
das situações, você aceita o monitoramento
- assim como os estudantes do MIT - ao
concordar com os termos de uso de pro-
gramas ou serviços. "Para efeito de base
estatística, as informações dos indivíduos
podem ser usadas de forma irrestrita, desde
que haja um acordo entre o consumidor e a
empresa", diz Patrícia Peck Pinheiro, advo-
gada especializada em Direito Digital.

Menos claro é o direito de cruzar dados
de um grupo com informações pessoais,
como gastos de cartão de crédito. Aí a vi-
gilância deixa de ser sobre o grupo e passa
a ser sobre o indivíduo. Parece que, ao ad-
quirir todos esses serviços úteis e divertidos
do celular, vamos levar de brinde um novo
conceito de privacidade.
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