


magine acordar e ser informado, pe-
lo celular, de que o caminho que
você costuma utilizar para chegar ao
trabalho está excepcionalmente livre

naquele exato momento. Na hora do
almoço, seu BlackBerry o alerta sobre
um novo restaurante na cidade que vem
se tornando popular entre executivos de
sua idade. A noite, recebe no celular
uma oferta imperdível: aquele carro que
voce havia fotografado dois dias antes
está em oferta numa loja da vizinhança.
Esse roteiro, que mais parece coisa de
ficção cientifica, está bem próximo de
se tornar realidade- Empresas como
Nokia. Microsoft e Google, além das
próprias operadoras de telecomunica-
ções, têm investido pesadamente no
desenvolvimento de tecnologias capazes
de esmiuçar o comportamento humano
por meio do uso que fazemos de nossos

identificar nossa localização. Isso signi-
fica que, ao longo do dia, da semana ou
mesmo do ano, é possível estabelecer
uma espécie de mapa com nossa movi-
mentação. O que muitas empresas estão
descobrindo é que, com mais de 4 bi-
lhões de celulares circulando no mundo.
é possível oferecer uma gama quase in-
findável de produtos e serviços com ba-
se no rastreamento dos usuários, A apli-
cação mais óbvia desse tipo de tecnolo-
gia está na coleta de informações sobre
o trânsito. Nenhuma empresa tem inves-
tido tanto nesse tipo de serviço quanto a
finlandesa Nokia, maior fabricante de
celulares do mundo. Depois de gastar
8 bilhões de dólares na compra da pro-
dutora de mapas digitais Navteq, a em-
presa estabeleceu, no início de 2008,
uma parceria com a Universidade da
Califórnia com o objetivo de mapear as

celular permite que empresas como a
americana Sense Networks, fundada por
professores do Massachusetts Institute
of Technology (MTT) e da Universidade
Columbia, consigam mapear, de forma
anônima, o comportamento de milhões
de consumidores: que bares eles fre-
qüentam e em que horário, por exemplo.
"Queremos fazer pelo mundo real o que
o Google fez pela internet", afirmou a
EXAME Gregory Skibiski, presidente
da Sense Networks. A idéia, segundo
Skibiski, é pensar em cada bar, restau-
rante e estádio de futebol como uma
página da web: que caminho as pessoas
percorreram para chegar a esses locais?
O conceito pode parecer abstrato, mas,
para empresas que gastam uma dinhei-
rama todos os anos tentando entender
seus consumidores, a nova tecnologia
soa como música para os ouvidos. Em

telefones celulares. "Esses aparelhos
fornecem informações preciosas sobre
o comportamento dos indivíduos'", afir-
ma Thomas West, da Universidade da
Califórnia, em Berkeley, e um dos prin-
cipais estudiosos do assunto. "E as em-
presas estão começando a tirar proveito
disso " O celular, assim, está prestes a
se tornar um espião do dono.

Toda vez que utilizamos o celular,
seja para fazer uma ligação, seja para
receber um e-maíl, enviamos um sinal
às torres da operadora, que pode, então.

condições do trânsito ern tempo real. Os
primeiros testes, realizados com apare-
lhos equipados de GPS, mostraram-se
animadores, e a Nokia já mantém con-
versas com a Mobwise, empresa recém-
criada na Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), para desenvolver
um serviço parecido em São Paulo.

Informar — ou mesmo prever — as
condições do trânsito é apenas uma das
possíveis aplicações dessa nova tecnolo-
gia. O acesso ao movimento de milhões
de pessoas todos os dias por meio do

vez de se apoiar em questionários lon-
guíssimos — e confiar na memória dos
entrevistados —, os profissionais de
marketing poderão ter acesso ao que os
consumidores de fato estão fazendo. Por
meio desse sistema, por exemplo, é pos-
sível saber onde os afícionados a espor-
te pararam para almoçar a caminho do
estádio ou para onde os fãs de determi-
nada banda seguiram após um show.
"Essa nova ferramenta muda completa-
mente a maneira de pensar em publici-
dade", afirma Erik Ziegelmeyer, diretor
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da MKTM, uma das maiores agências
de marketing para celular do mundo. O
sucesso do novo dispositivo foi tamanho
que a Sense Networks, que havia ofere-
cido o serviço apenas à cidade de São
Francisco, na Califórnia, já trabalha em
parceria com a Nokia numa versão para
todo o território americano. No Brasil, a
LBS Local, dona dos sites de localização
MapLink e Apontador, vem desenvol-
vendo um aplicativo semelhante. O ob-
jetivo é mapear o comportamento dos
consumidores da cidade de São Paulo já
no segundo semestre deste ano.

A recente aposta por parte de grandes
empresas cm sistemas de rastreamento
de pessoas por meio do celular pode ser

tadas nesse sentido. As duas empresas já
estudam maneiras de oferecer serviços
específicos a seus clientes de acordo com
os locais onde eles se encontram e seu
perfil de comportamento.

NÃO É DE HOJE QUE FABRICANTES E
operadoras de celular tentam desenvol-
ver um sistema de localização preciso
com base nos sinais emitidos pelos apa-
relhos. A Motorola, por exemplo, vem
aperfeiçoando essa tecnologia há pelo
menos uma década — mas sempre es-
barrou em dificuldades, como custo ele-
vado, sistemas de processamento de in-
formações muitos complexos e, princi-
palmente, falta de apelo entre os cl lentes.

formações, bastava que alguém tivesse
a idéia de organizá-las, de dar certa in-
teligência a trilhões de dados", afirma
Frederico Hohagen, diretor de marketing
e vendas da LBS Local.

Apesar dos avanços recentes, o ras-
treamemo de pessoas por meio do celular
ainda está longe de se tornar uma tecno-
logia de massa, especialmente no Brasil.
Isso porque o número de smartphones
em circulação no país, da ordem de 2 mi-
lhões de unidades, é muito pequeno se
comparado ao dos Estados Unidos e de
mercados mais desenvolvidos da Europa.
"Sem uma boa penetração desse tipo de
aparelho, é mais difícil criar um sistema
de rastreamento confiável", diz Vinícius

explicada pela necessidade cada vez
maior de encontrar fontes alternativas de
receita. Só neste ano. as fabricantes de
celular devem ter queda de até 10% nas
vendas, a maior parte relacionada justa-
mente ao nicho mais rentável, o de apa-
relhos sofisticados. No caso das opera-
doras de celular, a diminuição dos ga-
nhos com serviços de voz verificada nos
últimos anos tornou imprescindível o
desenvolvimento de serviços de maior
valor. Daí o interesse em tecnologias que
possam gerar tráfego de dados, como o
mapeamento do trânsito ou de áreas mo-
vimentadas da cidade. No Brasil, as ope-
radoras Claro e Vivo são as mais adían-

Foi somente com o lançamento do iPho-
ne. em 2007, que o sistema de coleta de
dados deslanchou. Ao facilitar o acesso
a uma miríade de aplicativos, o aparelho
da Apple deu início a um frenesi em tor-
no de programas que envolvem a locali-
zação de usuários, como a busca por
restaurantes próximos ou o rastreamen-
to de amigos e colegas de trabalho. Em
seguida, foi a vez de Nokia, Research in
Motion (que fabrica o BlackBeny), Mi-
crosoft e Google lançarem serviços se-
melhantes, proporcionando a criação de
um banco de dados com as preferências
e os hábitos de consumo de milhões de
pessoas. "Com essa abundância de in-

Santino, da Mobwise. Além disso, o au-
mento do número de companhias inte-
ressadas no rastreamento de pessoas tem
suscitado debates calorosos acerca da
privacidade dos usuários de celular. Para
se prevenir contra uma possível onda de
processos na Justiça, essas empresas têrn
tornado cuidado redobrado na hora de
desenvolver novos sistemas de processa-
mento de dados, o que acaba retardando
o ritmo de inovação do setor. Um dos
cuidados é obter permissão dos usuários
que serão rastreados, algo que leva tem-
po. "Estamos avançando a passos Jen-
tos", afirma Santino. ''Mas esse é um
caminho sem retorno." •
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