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Os sistemas de detecção de
face reconhecem rostos huma-
nos em imagens digitais, mas
sem identificar a pessoa retra-
tada. Já os sistemas de reco-
nhecimento facial comparam

as características do rosto
identificado com um banco de
dados, sendo capaz de deter-
minar a identidade da pessoa.
Por causa disso, existem temo-
res de invasão de privacidade.

Os sistemas atuais não analisam
as emoções das pessoas, segun-
do as empresas que fornecem o
software. Mas e se a próxima ge-
ração de cartazes nos shoppings
conseguir analisar e qualidade
da pele e depois mostrar publica-
mente um anúncio de creme con-
tra a acne, ou detectar a tristeza

e mostrar um anúncio de antide-
pressivo?

“Você pode até achar que é le-
gal, ou então assustador, depen-
dendo do contexto”, afirma Ma-
neesha Mithal, diretora associa-
da da divisão de proteção da pri-
vacidade e da identidade do De-
partamento de Proteção do Con-
sumidor da Comissão Federal
do Comércio (CFC).

O que quer que os consumido-
res achem, ela afirma, deveriam
poder escolher se querem ser ou
não objeto destas práticas de
marketing. (A CFC planeja reali-
zar uma oficina no próximo mês

sobre reconhecimento facial.)
No Facebook, as pessoas que

acham assustador o programa
que sugere a etiquetagem de fo-
tos com nomes podem desligar o
sistema que propõe seus nomes
a amigos que fazem upload das
fotos. Se as pessoas optarem por
sair, o Facebook deletará seus da-
dos faciais de comparação priva-
dos, de acordo com o site. Os
usuários podem também dar sua
aprovação prévia ou recusar se-
rem listados pelo nome em uma
foto de um amigo antes que ela
seja postada nos seus perfis.

Essas opções podem bastar pa-

ra muitos. Mas, na Alemanha, on-
de as normas sobre privacidade
alemãs e europeias exigem que
as empresas privadas obtenham
a permissão explícita de uma pes-

soa antes de armazenarem infor-
mações sobre aquele indivíduo,
o fato de poderem optar por sair
não basta, afirma Johannes Cas-
par, comissário da Autoridade

para a Proteção de Dados de
Hamburgo.

Informação. Segundo Caspar,
muitos usuários não compreen-
dem que o recurso de sugestão
de identificação do Facebook im-
plica o armazenamento dos da-
dos biométricos das pessoas pa-
ra novamente identificá-las em
fotos posteriores.

Meses atrás, ele pediu ao Face-
book que concedesse aos novos
usuários da Alemanha o poder
de deletar seus dados biométri-
cos coligidos anteriormente. A
longo prazo, afirma, esta utiliza-
ção popular do reconhecimento
facial poderá contestar o direito
de uma pessoa de permanecer
anônima. / THE NEW YORK TIMES
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Tecnologia gera preocupações sobre privacidade

Reconhecimento facial
deixa de ser ficção

Google lança serviço de música digital
Usuário poderá comprar canções na loja do sistema Android ou armazenar até 20 mil músicas, de graça, para ouvir via internet

Natasha Singer
THE NEW YORK TIMES

A tecnologia do reconhecimen-
to facial é um elemento funda-
mental de filmes de suspense, co-
mo ‘Minority Report’. Mas, em
cidades como Chicago, o Scene-
Tap, novo aplicativo para smart-
phones, utiliza câmeras com
software de detecção facial para

bisbilhotar o interior de bares.
Sem identificar determinados

clientes, ele envia informações
como a idade média da clientela
e a proporção de homens e mu-
lheres, ajudando os frequentado-
res a decidir aonde ir. Mais de 50
bares de Chicago participam da
experiência.

Como o SceneTap sugere, téc-
nicas como a detecção facial,
que percebe o rosto humano,
mas não identifica determina-
das pessoas, e o reconhecimen-
to facial, que identifica os indiví-
duos, deverão tornar-se a próxi-
ma sensação do marketing per-
sonalizado e os smartphones.

Essa é uma grande novidade

para empresas que querem ado-
tar serviços personalizados, e
não tão grande assim para pes-
soas ciosas da própria privacida-
de. A difusão dessa tecnologia –
essencialmente, a democratiza-
ção da vigilância – poderá assina-
lar o fim do anonimato.

A tecnologia está se difundin-
do. A Immersive Labs, uma em-
presa de Manhattan, desenvol-
veu software para cartazes digi-
tais que usam câmeras para ava-
liar a faixa etária, o sexo e o nível
de atenção de um transeunte.

Os cartazes inteligentes, que
serão lançados este mês em Los
Angeles, San Francisco e Nova
York, mostram anúncios basea-

dos nos dados demográficos dos
consumidores. Em outras pala-
vras, o sistema é inteligente a
ponto de mostrar por exemplo
um anúncio da Gillette a um
transeunte de sexo masculino, e
não um anúncio de Tampax.

Redes sociais. Mas esses avan-
ços são insignificantes perto da
ferramenta que sugere dar no-
mes às pessoas das fotos, lança-
da pelo Facebook este ano.
Quando uma pessoa faz o
upload de fotos no seu site, o re-

curso “Tag Suggestions” (suges-
tões para pôr etiquetas com os
nomes) usa o reconhecimento
facial para identificar os amigos
daquele usuário naquelas fotos
e sugere automaticamente dar-
lhes o nome.

É um pequeno truque que li-
vra as pessoas da tarefa aborreci-
da de digitar repetidamente os
nomes dos mesmos amigos em
álbuns com as suas fotos. “Mi-
lhões de pessoas estão usando
esse recurso para adicionar cen-
tenas de milhares de etiquetas”,
diz Simon Axten, um porta-voz
do Facebook.

Outros programas conheci-
dos, como o Picasa, serviço de
fotos do Google, e aplicativos de
terceiros como o Photo Tagger,
produzido pela face.com, traba-
lham de maneira semelhante.

Mas o reconhecimento facial
está se difundindo tão rapida-
mente que algumas autoridades
reguladoras dos EUA e da Euro-
pa querem acompanhar o seu

passo. Por um lado, afirmam, a
tecnologia tem um grande po-
tencial econômico. Por outro,
como o reconhecimento facial
funciona analisando e armaze-
nando medidas faciais indivi-
duais, também acarreta graves
riscos de invadir a privacidade
das pessoas.

Usando software de reconhe-
cimento facial, pesquisadores
da Carnegie Mellon University
conseguiram recentemente
identificar cerca de um terço dos
estudantes que se apresentaram
como voluntários para ser foto-
grafados para um estudo – ape-
nas comparando as fotos desses
estudantes anônimos a imagens
disponíveis no Facebook. Usan-
do outras informações públicas,
os pesquisadores também identi-
ficaram os interesses e previram
os números parciais da Segurida-
de Social de alguns deles.

“É um futuro em que as pes-
soas não poderão mais se consi-
derar anônimas – mesmo quan-
do se encontrarem num espaço
público cercadas por estra-
nhos”, diz Alessandro Acquisti,
um professor adjunto de tecno-
logia da informação e política pú-
blica na Carnegie Mellon que di-
rigiu os estudos.

Se sua equipe pôde tão facil-
mente “inferir informações so-
bre dados pessoais sensíveis”,
ele diz, os comerciantes pode-
rão um dia usar técnicas mais in-
vasivas para identificar pessoas
aleatoriamente na rua, inclusive
com sua capacidade de crédito.

Hoje, o software de detecção
facial, capaz de perceber os ros-
tos das pessoas, mas não identifi-
car determinados indivíduos, pa-
rece inocente.

Alguns sites de chat de vídeo
usam software da face.com, uma
companhia israelense, para ga-
rantir que os participantes mos-
trem seu rosto, e não outras par-
tes do corpo, diz Gil Hirsch, o
principal executivo da face.com.

O software tem também usos
no comércio, como experimen-
tar óculos virtualmente pelo eye-
direct.com, e aplicações para
brincar, como o moustachify.
me, um site em que se pode
acrescentar um bigodão a uma
foto.

Mas os defensores da privaci-
dade temem situações mais inva-
sivas. Agora, por exemplo, os car-
tazes de publicidade podem de-
tectar um adulto jovem e mos-
trar-lhe um anúncio de desodo-
rante Axe. Companhias que pro-
duzem esse software afirmam
que os seus sistemas não armaze-
nam imagens ou dados sobre
transeuntes. / TRADUÇÃO DE ANNA
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O Google anunciou ontem seu
serviço de música digital. Co-
mo o Music Beta, seu predeces-
sor, o Google Music permite
armazenar na nuvem, gratuita-
mente, até 20 mil músicas, que
podem ser ouvidas via inter-
net. No Music Beta, os usuá-
rios gastaram em média 2h30
diárias ouvindo canções.

“O Google Music permite des-
cobrir, comprar e compartilhar
música de uma maneira nova,
inovadora e personalizada”, dis-
se Jamie Rosenberg, diretor do
Google de conteúdo digital para
Android. “Outros serviços de nu-
vem acham que você deve pagar
para ouvir as músicas que já tem.

Nós, não.”
Disponível inicialmente nos

Estados Unidos, o Google Music
vende canções e álbuns, por
meio de uma loja de músicas no
Android Market. Cada faixa cus-
tará a partir de US$ 0,99.

O serviço está disponível para
celulares e tablets que rodam a
versão 2.2 ou superior do siste-
ma operacional Android. Além
disso, o serviço é integrado ao
Google+. Ao compartilhar uma
música com um amigo na rede
social, ele pode ouvi-la gratuita-
mente.

O Google Music aparece oito
anos depois do lançamento do
iTunes, serviço que fez da venda
de músicas na internet um proce-
dimento legal. “Eles estão en-

trando nesse mercado um pou-
co tarde, quando há grandes joga-
dores estabelecidos”, disse à
agência Bloomberg Ray Valdes,
analista da consultoria Gartner .
“Dá para dizer que é um merca-
do saturado.”

Antes do anúncio do serviço, o
Wall Street Journal lembrou
que, para usar o Google Music, o
usuário precisa subir suas músi-
cas para os servidores do Goo-
gle. “Por outro lado, o iTunes
Match, lançado pela Apple na se-
gunda-feira, não exige uploads,
o que significa economia de tem-
po para as pessoas”, informou o
jornal.

Além da Apple, o novo serviço
terá de concorrer com a Ama-
zon, com seu CloudDrive, o servi-

ço de streaming de música Spoti-
fy (parceiro do Facebook) e o re-
cente Rdio. Mas, considerando a
força do Google na web e a fatia
de 53% que o Android já aboca-

nhou no mercado de smartpho-
nes, há condições favoráveis.

Oferta. Segundo o blog oficial
do Google, a loja oferece mais de

13 milhões de faixas de artistas
de grandes gravadoras, como
Universal Music, Sony Music e
EMI, e também de mais de mil
gravadoras independentes, co-
mo Merge, Warp e Matador.

O conteúdo exclusivo do Goo-
gle Music inclui o disco ao vivo
Brussels Affair (Live, 1973), dos
Rolling Stones; um EP com cin-
co músicas de um show recente
do Coldplay em Madri; e um
show do Pearl Jam gravado no
último dia 9 em Toronto.

O Google Music oferece tam-
bém um serviço para artistas,
que poderão distribuir suas mú-
sicas na plataforma e criar suas
páginas. Isso permitirá a venda
de conteúdo diretamente a fãs. /
COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS
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Alvo. Segundo Rosenberg, serviço é inovador e personalizado

No futuro, sistemas
poderão até analisar as
emoções das pessoas,
oferecendo produtos a
partir dessa informação

Na prática. A Immersive Labs desenvolveu um sistema de detecção facil para ser usado em cartazes digitais de publicidade com câmeras

Tecnologia consagrada
em filmes como ‘Minority
Report’ começa a ter uso
na vida real, em cartazes
digitais, celular e internet

ALESSANDRO
ACQUISTI
PROFESSOR DA CARNEGIE MELLON
“É um futuro em que as pessoas
não poderão mais se considerar
anônimas – mesmo quando se
encontrarem num espaço
público cercadas por estranhos.”
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