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O final de semana ensolarado po-
deria servir para um bate-e-volta
à praia, uma manhã no parque ou
uma tarde preguiçosa. Mas Ma-
theus Bánffy, 15 anos, andava de
um lado para outro da sala em
que outras dezenas de programa-
dores discutiam códigos, lín-
guas e problemas.

Casaco de moletom e boné, ou-
via, opinava e voltava aos códi-
gos no computador. Trabalhava
fazendo uma tela de login para
uma rede social destinada a vo-
luntários – era um dos projetos
do Random Hacks for Kindness
(RhoK), evento capitaneado por
gigantes como Google, Nasa, Mi-
crosoft, Yahoo e Banco Mundial
para reunir quem entende de tec-
nologia para criar aplicativos pa-
ra a população.

O Rhok aconteceu em 19 cida-
des e, em sua terceira edição bra-
sileira, reuniu pelo menos 80 pes-
soas interessadas em apresentar
problemas e discutir soluções
que passem pela tecnologia para
ajudar na prevenção e atuação
após desastres. “Temos iniciati-
vas grandes de dados abertos e
também de apoiar o software li-
vre e democratizar a tecnolo-
gia”, diz Joaquim Toro, especia-
lista em gestão de desastres do
Banco Mundial, que coordena a
edição brasileira da maratona.

Matheus está aprendendo a
programar com o pai, Ricardo
Bánffy, programador experiente
nesse tipo de maratona. Instala-
dos em uma sala na zona sul de
São Paulo, programadores de vá-
rias linguagens abriram mão do
final de semana para programar
nos projetos do RhoK.

Para evitar desastres. O even-
to funciona assim: de um lado,
especialistas nas áreas (neste ca-
so, desastres) apresentam os
problemas. Foi durante um
Rhok, por exemplo, que surgiu o
People Finder, do Google, usado
para localizar desaparecidos em
casos de tragédia.

Por aqui, os problemas eram
vários: falta de pluviômetros, es-
cassez de mecanismos de alerta,
falta de organização nos dados
da Defesa Civil. Problemas defi-
nidos, os programadores esco-
lhem uma área e começam a que-
brar a cabeça atrás de soluções.

Agostinho Ogura, pesquisa-
dor do Laboratório de Riscos
Ambientais do Instituto de Pes-
quisas Tecnológicas (IPT), apre-
sentou um dos problemas: é pre-
ciso estender – e muito – a rede
de pluviômetros. Os aparelhos
são relativamente baratos e há
versões feitas até em garrafas
PET, mas todas demandam al-
guém para monitorar. Como
construir um pluviômetro bara-
to e automatizado? O grupo ven-
cedor escreveu algoritmos com-
plicados e chegou a uma solu-
ção: uma máquina fotografaria a
imagem e os algoritmos transfor-
mariam a foto em um dado plu-
viométrico. Os testes foram fei-
tos em copos de café. Deu certo.
O projeto levou o primeiro lu-
gar, tanto pela criatividade quan-
do pela proposta, que inclui espa-
lhar o mecanismo por escolas pa-
ra transformá-las em pequenas
estações pluviométricas. “A solu-
ção tem grandes chances de ser
aplicada. Vamos tentar fazer um
piloto na cidade e replicá-la para
outros locais”, diz Ogura.

“Como ‘hack’, avaliando a en-
genhosidade, o uso ‘criativo’ dos
recursos técnicos, eu achei o pro-
jeto vencedor genial”, diz
Bánffy. O projeto em que ele e
seu filho trabalharam também
mereceu destaque. Eles criaram
a RhoK Bush, uma rede social em
que voluntários cadastram suas
habilidades e são acionados por
mensagem de celular, dependen-
do da localização das ocorrên-
cias. “É uma ferramenta quase
pronta para organizar pessoas
com interesses similares ou com-
plementares”, diz Bánffy.

O Rhok Bush, escrito em
Python, tem o código disponilbi-
lizado de forma livre – essa, aliás,
é uma exigência do evento. Tudo
deve ser feito em software livre
para ser aproveitado por outros

projetos em outros países, se for
o caso. Um dos responsáveis pe-
la rede, Bruno Gola, diz que pre-
tende continuar trabalhando no
projeto – afinal, foram apenas
dois dias de evento, tempo em
que é preciso estudar a ideia e
apresentar um produto pronto.

Ele foi até o evento, no final da
Marginal Pinheiros, de bicicleta.
Passou ali o sábado e o domingo
– o final do primeiro dia foi fecha-
do com uma pizzada. E mergu-
lhou na maratona de programa-
ção por diversão – e também por
um pouco de engajamento, é cla-
ro. “Acho legal por acreditar que
hackers podem atuar politica-
mente usando seu conhecimen-
to da rede”, diz ele. Há outro mo-
tivo claro pelo qual eles estavam
lá, juntos, e não remotamente
em suas casas: a troca de expe-
riências nesse tipo de ambiente
ajuda muito no trabalho.

Sem plateia. “O que acho legal
nesse formato de evento é que é
uma coisa mais bagunçada, não é
como uma grande conferência
com palestrantes e uma plateia.
Todo mundo participa, todos in-
teragem. É uma coisa mais des-
centralizada”, diz Gola. “Dá para
aprender muito mais nesse mo-
delo de evento do que em confe-
rencias tradicionais, onde você
fica sentado escutando alguém
falar a maior parte do tempo.”

Bánffy vai na mesma linha.
Não é qualquer profissional que
passa o final de semana traba-
lhando em troca de pizza, não é?
“É que, no fundo, fazemos isso
por diversão. Eu adoro aprender
coisas novas”, diz.

Seu filho já programa os robôs
de Lego que são feitos na escola.
No Rhok, diz o pai, ele “fez um
bom trabalho”. Ele está apren-
dendo programação aos poucos
– Ricardo diz que não quer forçar
e ainda está pensando na melhor
maneira de ensinar. E ele adorou
ter participado da maratona hac-
ker. Tanto é que pediu para ir ao
Fórum Internacional do Softwa-
re Livre, que acontece em Porto
Alegre no final do mês. O pai não
deixou – o garoto tem aula.

RHOK BUSH ❙ Rede
de voluntários. É
possível enviar SMS
para quem está perto

● DOIS DIAs E
NOVE SOLUÇÕES

PLUVIÔMETRO LOW
COST ❙ A proposta é
usar uma estação
meteorológica
relativamente barata
(US$ 400) atrelada a
ferramentas livres
para monitorar. Tirou
o segundo lugar

WE’LL FIND YOU ❙ É um
aparelho capaz de
localizar aparelhos
celulares ligados num raio
curto, de 10 metros, pelo
sinal da antena. Foi uma
ideia, cujo protótipo deverá
ser apresentado no
próximo Rhok

Bruno Gola
programador

YEARBOOK OF BRAZI-
LIAN DISASTERS ❙ Hoje
estatísticas sobre desastres
só estão disponíveis em
tabelas insossas. O hack
extraiu os dados e permite
que eles sejam isolados e
visualizados em forma de
gráficos diferentes

SHARE&HELP ❙ É uma
plataforma para encontrar
alguém ou divulgar uma
causa. O usuário cadastra a
proposta, habilita o app no
Facebook e programa a
mensagem para ser postada
de tempos em tempos no
mural dos participantes

SOU CIDADÃO ❙

Plataforma para
reportar problemas e
acompanhá-las. O
diferencial é o
andamento do
processo: novidades
são encaminhadas via
SMS para o cidadão

DISASTERS NEWS ❙

App simples que leva
os dados de desastres
em tempo real que
estão em um site para
o celular. Também é
possível comentar e
interagir com outros
usuários

SOCIAL● Brindes
Os prêmios
foram modes-
tos: R$ 1 mil
para o vence-
dor e brindes,
como camise-
tas e canecas,
divididos
entre os
participantes

DATARAIN ❙ Transfor-
ma imagem em um
dado pluviométrico.
Tem 80% de precisão

REGISTRO

MAPEAMENTO ❙

Plataforma web para
que agentes da defesa
civil cadastrem as
ocorrências e
prejuízos pelo celular.
Hoje isso é feito no
papel. A proposta
ficou em terceiro lugar

RESGATE

MOBILE

● Pizza
Comidinhas e
refrigerantes
ajudavam a
repor as ener-
gias durante a
maratona. No
final, o aviso:
‘Galera, a pizza
chegou’. Era a
pizzada.

“Hackers
podem atuar
politicamente
usando o que
conhecem da
rede”

INOVADOR

PREVENÇÃO

VISUALIZAÇÃO VIRAL PARTICIPAÇÃO

● Um problema
e um final de
semana para
executar uma
ideia que pode
salvar vidas.
Como eles
embarcaram em
uma maratona e
criaram projetos
úteisem48horas

RHOK
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