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Aplicativo polêmico que sabe
tudo sobre a rotina do usuário
promete benefícios

V
ocê permitiria que seu in-
separável smartphone en-
viasse para um sistema na
nuvem registros detalha-

dos de suas andanças diárias,
com todos os detalhes de cada
ponto de parada associados a da-
ta e hora? E, pior: deixaria cruzar
essas informações com os dados
dos sensores do celular, incluin-
do coordenada geográfica e alti-
tude (GPS), movimentos e acele-
rações (acelerômetro), tempera-
tura, bússola, iluminação/brilho,
proximidade, Wi-Fi e Bluetooth?
Não, né? E se esse sistema permi-
tir,porexemplo,quevocêescape
de engarrafamentos, organize
uma viagem ou não esqueça da
dose diária de exercícios?

Pois bem, já existe um aplica-
tivo assim, e desde março mui-
ta gente mergulhou espontane-
amente nessa onda, que usa o
conceito de “busca ambiental”,
considerado por alguns especi-
alistas como a nova “virada’“da
rede. O sistema é o Placeme
(“posicione-me”, em inglês),
criação da startup californiana
Alohar Mobile, disponível para
iOS e Android 3+.

A abordagem da Alohar se ba-
seia na análise de comportamen-
tos móveis, usando uma tecnolo-
gia com o pomposo nome de
“sensoriamento persistente de
ambientes”. O conceito foi apre-
sentadoem8demarçonaCalifór-
nia, no evento LAUNCH Festival
2012, que premia “tech startups”.

— Com os aplicativos móveis
dee-mail, navegador,games,mú-
sica e vídeo, nossos smartpho-
nes acabaram se transformando
em pequenos PCs. Mas os apps
móveis manuais não têm inteli-
gência proativa, não podem aju-
dar o usuário sem que ele “per-
gunte” coisas ao aparelho, e aca-
bam causando fadiga, porque te-
mos que fazer check-in em cada
local que visitamos — diz Sam
Song Liang, PhD por Stanford e
cofundador da Alohar. — Não há
um entendimento do comporta-
mento do usuário e a identifica-
çãodosnomesdos locaisqueele
visita é fraca, visto que o GPS é,
às vezes, inexato.

Suporte a pacientes com
mal de Alzheimer

Com o Placeme, porém, não é
necessário fazer check-in num lo-
cal para registrar uma presença
ou uma visita. Diferentemente do
Facebook e do Foursquare, tudo
se dá sem qualquer interferência
do usuário. Ativistas pró-privaci-
dade classificam o sistema como
assustador e execrável. Usuários
mais cuidadosos juram que ja-
mais baixarão algo com essa nova
tecnologia.Outros,noentanto,ve-
em com bons olhos a novidade e
se propõem a fazer vista grossa
para as questões de privacidade
que afloram a partir do conceito.

Na história da internet para as
massas, a primeira onda foi do-
minada pelo Google, com seu
buscador superpoderoso, e a se-

gunda está sendo marcada pelo
Facebook, expoente máximo das
redes sociais. Todos apontam
que a terceira onda será focada
nos dispositivos móveis, ponto
de convergência das tecnologias
computacionais e de telecomu-
nicações.TantoéqueGoogle,Fa-
cebook, Microsoft e outras em-
presas de tecnologia que preten-
dam sobreviver nos próximos
anos estão dando duro para se
firmar no nicho da mobilidade.

Analistas são unânimes ao afir-
marqueapróximatendênciaaex-
plodirnaredeserá intimamente li-
gadaaaparelhosmóveis.Masterá
que ser uma invenção que rompa
drasticamente com o status quo.
Segundo esses critérios, o concei-
to subjacente ao Placeme é um
prenúncio do que virá.

— Os dados gerados pelo
Placeme permitem que o usuá-
rio faça buscas em sua própria
história de vida, extraindo de
seus dados históricos correla-
ções que podem tornar seu dia
a dia melhor de várias manei-
ras — diz Liang, que trabalhou
por quase quatro anos na Goo-
gle na área de mapeamento. —
O app passa a conhecer a roti-
na do usuário, por quais ruas
ele dirige, locais onde ele cos-
tuma comer e lojas onde ele
compra serviços e bens.

Liang prevê que “a busca ambi-
ental se tornará algo corriqueiro”.
A Alohar aposta que, diante dos
benefíciosquepoderáobter,ousu-
ário não hesitará em entregar da-
dos de seu paradeiro aos servido-
res da empresa na nuvem. Para is-
so,garantequeasinformaçõesdos
usuários continuarão sigilosas.

— O app pode fazer uma busca
geográfica uma ou duas horas an-
tesdevocêsairdotrabalho, inves-
tigando sua rota costumeira, avi-
sando sobre engarrafamentos e
rotas alternativas. Pode prever
quando seu carro vai precisar de
gasolina,dandoatédicadepostos
em sua rota com preço baixo de
combustível — explica Liang.

As aplicações são “virtualmen-
te infinitas”, diz o criador da tec-
nologia, e incluem detecção de
acidentes, lembretes para o usu-
ário se exercitar, suporte a paci-
entes de Alzheimer, gerencia-
mento de viagens corporativas e
propaganda dirigida.

Liang prevê que as pessoas se
sentirão nuas num futuro próxi-
mo, caso o aplicativo desligue ou
se houver algum defeito no
smartphone. Ele acredita
que, em menos de cinco
anos, as pessoas já terão
parado de questionar in-
sistentemente esses as-
pectos de privacidade e
se concentrarão nos be-
nefícios que um sistema
tão abrangente poderá levar às
suas vidas e à sua rotina diária.

— Estamos conscientes do
risco de estar à frente do nosso
tempo. Mas queremos ser os
exploradores e os pioneiros
nesse tipo de sistema. Se fizer-
mos fortuna com isso, ótimo. Se
falharmos, já teremos sentido o
gosto da realização. n
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l Quem trava um primeiro contato com
o aplicativo Placeme e com a tecnologia
da Alohar em geral se choca. Mas será
que há motivo para tanto alarme?

— Se o usuário instalou o Placeme, de-
veria saber saber que sua privacidade
está em jogo. Mas como decidiu confiar
na promessa de confidencialidade da
Alohar, ele se sente tranquilo — diz Mar-
celo Botelho, diretor da Veus Techno-
logy. — Se alguém quer privacidade e

confidencialidade absolutas, que
não faça nada em público nem na
rede. Eu baixei o Placeme e já estou
usando. Mas não esperaria garan-
tia de privacidade ou confidenciali-
dade total para este tipo de situa-
ção, já que esses atributos são ale-
gados apenas pela empresa forne-

cedora da solução.
Há casos em que a confidencialidade

está em xeque. Walter Capanema, ad-
vogado, professor da Escola da Magis-
tratura do Estado do Rio de Janeiro e
secretário-geral da Comissão de Direi-
to e Tecnologia da Informação da OAB-
RJ, explica que se os dados armazena-
dos nos servidores da Alohar forem ne-

que hospedar os servidores
da Alohar.

Todavia, isso não parece
estar intimidando a comu-
nidade de internautas mais
antenada na rede, e o futuro
da abordagem da Alohar pa-
rece promissor.

— Essa tecnologia poderá
permitir no futuro o monitora-
mento coletivo e anonimizado
de uma população, de modo a
evitar congestionamentos, tu-
multos ou enfrentamentos, ou
seja, para facilitar a vida do ci-
dadão na cidade — antevê
Markus Endler, coordenador
do LAC (Laboratory for Ad-
vanced Collaboration) da
PUC-Rio e professor do depar-

tamento de informática da instituição. —
Se o monitoramento for somente coletivo,
então seria possível obter estatísticas pre-
cisas sobre os deslocamentos e o compor-
tamento geral da população de grandes
metrópoles, o que permitiria reagir mais
rapidamente a demandas variáveis por
produtos e serviços. (C.A.T.)

cessários para provar algo em um pro-
cesso, um juiz poderá exigir, por um
mandado judicial, a apresentação des-
sas informações.

— No caso de um juiz brasileiro, o pro-
cedimento é mais formal e burocrático,
pois é necessário enviar uma carta roga-
tória ao governo estrangeiro do país

Vantagens no monitoramento coletivo
Promessa de confidencialidade pode ser quebrada por demanda judicial
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O PLACEME localiza pontos de parada na rotina do usuário CADA EVENTO é marcado cronológica e geograficamente
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