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Para empresas e estabelecimentos comerciais, os diversos 
softwares de navegação podem servir como uma boa propaganda 'ambulante' 

Aplicativo de localização 
possibilita grandes negócios 
GLÁUCIA CHAVES 

Como seria a vida se 
todos soubessem 
onde estão os ami-
gos, o tempo intei-
ro? Pode parecer 

assustador, mas os adeptos dos 
aplicativos de localização ga-
rantem: além de divertidos, os 
programas podem ser muito 
úteis. Cristine Poleto, por exem-
plo, aproveitou os recursos do 
Foursquare - uma das redes so-
ciais e microblogging mais fa-
mosas da internet - para incre-
mentar suas vendas. "Via GPS, 
meus clientes podem me achar 
com muito mais facilidade", jus-
tifica a corretora de imóveis, de 
35 anos. Graças à ferramenta, 
Cristine convenceu um possível 
comprador de um apartamento 
a perseverar na negociação, que 
estava fadada ao fracasso por 
problemas geográficos, por as-
sim dizer. "Ele não sabia chegar 
onde eu estava, mesmo com as 
explicações que dei ao telefo-
ne", conta. "Como ele usava o 
mesmo aplicativo que eu, me 
achou com o localizador e con-
segui fazer a venda." 

Fora da esfera profissional, 
Cristine defende que os progra-
mas também são alternativas 
valiosas. Para ela, mais que sim-
plesmente mostrar aos outros 
para onde você foi no fim de se-
mana, os aplicativos servem pa-
ra trocar dicas de lugares inte-
ressantes e serviços úteis. "Os 
comentários dos amigos ser-
vem para referendar ou desqua-
lificar o lugar. Dá para saber 
muito sobre o atendimento, por 
exemplo", detalha. 

Será seguro, entretanto, di-
vulgar sua localização na inter-

Cristine Poleto acredita que os programas são alternativas valiosas 

net, onde qualquer pessoa pode 
ter acesso? Cristine admite que, 
para quem resolve testar um 
programa como esse, privaci-
dade completa é um conceito 
que não existe mais. Ela, porém, 
toma precauções. "Evito fazer 
check-in sozinha em casa ou 
quando vou ao banco", ensina. 

Seja para encontrar amigos, 
coletar dicas de lugares interes-
santes ou paquerar, as motiva-
ções para o uso das ferramentas 
são variadas. Danilo Santana, di-
retor de conteúdo da Quaddro 
Treinamentos, explica que há 
dois tipos principais de aplicati-
vos de localização: os de navega-
ção (muito usados como siste-
ma de GPS para carros) e os de 
compartilhamento social, como 
o escolhido por Cristine. Para 
empresas e estabelecimentos 
comerciais, ele pontua que os 
softwares de navegação podem 
servir como uma boa propagan-
da ambulante, literalmente. 

"Com cadastros de empresas, o 
próprio aplicativo lista os restau-
rantes próximos de onde você 
está e pode sugerir rotas para en-
contrá-los", descreve Santana. 

MOBILIDADE CORPORATIVA. João 
Moretti, diretor da MobilePeo-
ple, especializada em desenvol-
ver soluções de mobilidade 
corporativa, afirma que as em-
presas estão descobrindo o di-
ferencial dos aplicativos cada 
vez mais rapidamente. "As van-
tagens variam de acordo com 
seus anseios. Por exemplo, lo-
calizar pessoas no campo que 
estão trabalhando ou aguar-
dando um novo serviço, como 
o que é feito por técnicos de 
campo", exemplifica. Para as 
"pessoas comuns", porém, Mo-
retti acredita que a superexpo-
sição pode gerar inconvenien-
tes. "De certa forma, é bem fácil 
de alguém estar sempre de olho 
em você", afirma. 

Com perfis cadastrados em 
várias redes sociais, Wilson Ne-
mov, 22 anos, não se incomoda 
com falta de privacidade. Mes-
mo com o aplicativo há um 
ano no celular, ele conta que 
não conseguiu descobrir outra 
finalidade prática do progra-
ma além de saber onde seus 
amigos estão. "Acho divertido, 
dá pra saber quem entre seus 
amigos está no local e infor-
mar quem está com você, mas 
apenas isso", comenta o pro-
dutor. Isso, pode gerar descon-
fortos, já que descobrir que 
seus amigos estão em determi-
nado local também significa 
reconhecer que você não foi 
convidado. O que fazer, então? 
"Você tem de saber seu nível 
de in t imidade com quem o 
programa indica estar próxi-
mo", aconselha Nemov. Paulo 
Foína pensa diferente. Para ele, 
se usados adequadamente, os 
programas podem significar 
mais segurança. 

O problema é quando esse 
rastreamento começa a ser feito 
por pessoas mal-intencionadas. 
Ana Luiza Mano, psicóloga do 
Núcleo de Pesquisas da Psicolo-
gia em Informática (NPPI), da 
Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo, recomenda o bom 
senso. "Tem gente que faz che-
ck-in dentro de casa, diz que vai 
viajar e que a casa estará vazia", 
comenta. Para não correr peri-
go, vale o velho conselho da vo-
vó: cuidado ao falar com estra-
nhos. Ela ensina que abreviar o 
nome e não adicionar desço-
nhecidos são alternativas para 
tentar se proteger. "Se você co-
loca a sua foto e onde estará, a 
pessoa entra no lugar e já sa-
be quem você é", reforça. 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 7 nov. 2011, Seudinheiro, p. B-5.  




