Perdidos
nunca mais
A tecnologia GPS
ganha funções
nunca antes
imaginadas, seja
com a ajuda de
aplicativos, seja
com a de aparelhos
sofisticados
TATIANA VAZ

GUIA TURÍSTICO
Para que contratar um guia turístico em uma
viagem de férias se é possível conhecer os
lugares com a ajuda do GPS? Feito pelo Google
para aparelhos de iPhone 3G, o Google Earth
móvel pode ser baixado gratuitamente no
telefone. Ele seleciona onde o usuário está, a
posição de caixas eletrônicos, hotéis e restaurantes
nas redondezas. Também mostra os artigos do Wikipédia
sobre os lugares por onde o usuário está passando.
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ESDE QUE O
uso do sistema
GPS se popularizou, qualquer pessoa
munida do aparelho não
fica mais perdida em
lugar nenhum do planeta.
A tecnologia, criada pelo
Departamento de Defesa
americano para uso em
situações militares, foi
parar em aeronaves
comerciais, navios, carros
e até bicicletas. De algum
tempo para cá, o sistema
se tornou tão preciso, e
acessível a todos os bolsos, que ganhou funções
impensáveis, como identificar estrelas, localizar
banheiros, táxis e até avisar o local onde ocorrem
batidas policiais. Nas últimas semanas, a
DINHEIRO pesquisou
alguns dos mais desejados
modelos e softwares existentes no País. Leia a
seguir quais são os menores, os mais leves, e seus
curiosos aplicativos.

PSIU!
Vamos supor que todos os
sábados o usuário estará em
uma sessão de cinema. Para não
precisar colocar sempre o celular
no modo silencioso, o
Locale se incumbe
disso. O programa
educa o
aparelho para que ele não toque
em locais inconvenientes, como
cinemas, teatros e até
velórios. Isso é feito
depois que o usuário
insere nele informações
dos lugares que costuma
freqüentar e onde não
pode haver barulho.
Gratuito, o Locale pode
ser baixado em qualquer
celular que use o
sistema Google Android.

DESPERTADOR
Qualquer pessoa
que tenha
aparelhos iPhone
3G pode tirar uma
soneca tranqüila no
ônibus com a ajuda
do iNap. O programa
manda soar um alarme
quando o usuário estiver
próximo do destino
informado no sistema.
Basta marcar no mapa do
GPS em que lugar exato
ele precisa acordar para
não dormir no ponto.
Estados, cidades e até
bairros podem ser
marcados no sistema.

ASSISTENTE
DE COMPRAS
Sempre e bom pechinchar
antes de comprar alguma
coisa. Para ajudar nessa
tarefa foi criado o
ShopSawy para celulares
G1, do Google. Por meio
do aplicativo gratuito,
usuários pesquisam os
melhores preços online e
os comparam ao valor
cobrado pelo mesmo item
em uma loja física. É
preciso apenas escanear
a imagem do código de
barras do produto com o
aparelho para que a
pesquisa seja feita.

TÁXI, POR FAVOR!
Quem nunca precisou de um táxi sem
saber onde encontrá-lo? Pois o
aplicativo Cab4Me ajuda muito nesse
sentido. Por meio do Google Maps, o
programa gratuito encontra o táxi
mais próximo da localização do
usuário e ainda fornece o número do
telefone dos pontos ao redor de onde
a pessoa está.

MATRIX NA TELA
A européia Airis pensou em uma
maneira de ajudar ainda mais o
usuário de GPS que estiver perdido.
Criou então o aparelho T945, com
um sistema que mostra as
construções mais importantes em
terceira dimensão. Com ele, o
motorista acompanha o mapa na
tela com imagens similares às reais
de prédios, monumentos e outros locais de referencia.
Nas lojas, o equipamento custa R$ 1.299

LEVE E ESPERTO
Desde abril, a TeleSystem vende um
rastreador com tela de LCD que pode ser
carregado no bolso. Com apenas 195
gramas e menos de dois centímetros de
espessura, ele é um dos mais leves do
mercado e possui o mapa de todos os
5.560 municípios brasileiros, sendo 269
cidades mapeadas e navegáveis. O produto inclui a
indicação de locais com radares e o usuário tem acesso a
todos os canais digitais com recepção na sua área, sem a
necessidade de assinatura. No aparelho, é possível ver
filmes por meio do cartão SD e escutar músicas em MP3.
Já está à venda por R$ 1.949.

O PEQUENO BÁSICO
Não há quem nunca tenha esquecido onde parou o
carro em um estacionamento lotado. Ou que não
tenha confundido o caminho ao voltar por trilhas. Foi
pensando em resolver problemas simples de
localização que a Globalsat lançou, neste ano, o GPS
Director (ainda sem preço no Brasil). O dispositivo é capaz de
apontar para lugares preestabelecidos pelo usuário, como
para a vaga em que um veículo foi estacionado. O aparelho
cabe na palma da mão: pesa 45 gramas, tem seis
centímetros de diâmetro e 2,8 centímetros de espessura.

LETRAS
TRADUZIDAS
Um alemão traduz para o inglês a
letra de uma música local e a
inclui em uma rede social. Um
chinês faz'a'mesma coisa com
uma canção de seu país. Assim
funciona a rede social de TuneWiki,
uma espécie de mídia player
social. Desenvolvido pela Intel,
integra música e vídeos com letras
sincronizadas. Aliado à tecnologia
GPS, o programa localiza usuários
que enviam as canções traduzidas
de todo o mundo.

CORRIDA AMIGA

GPS QUE
EMAGRECE

Uma pessoa no Brasil
consegue apostar uma
corrida com um amigo no
Japão por meio do Android
Location API's.
O usuário
precisa apenas
determinar a
distância e a
rota que será
percorrida pelas
duas pessoas para que o
software localize a freqüência
das duas posições. Também
gratuito para qualquer celular
com Google Android.

Um relógio de pulso que não deixa o usuário
perdido em lugar nenhum do planeta. Essa é a
função do Pyxis GPS, aparelho da empresa
coreana Westech. O relógio ajuda esportistas a
controlar as atividades físicas com a préprogramação de informações como trajeto a
percorrer, velocidade, distância e consumo de
calorias. Como o primeiro modelo foi lançado há
dois anos, é possível encontrar o produto com
preço mais combativo, a partir de US$ 400.
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