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O MAPA É O 
Os serviços de localização com cobertura mundial 
estão nas mãos de apenas três empresas: Nokia, 
TomTom e Google. Como criá-los é uma tarefa 
cada vez mais complexa e cara, quem tenta produzir 
uma alternativa, como fez a Apple, pode se dar mal 

\ 

/POR MAURÍCIO MORAES ILUSTRAÇÃO ARTNET DIGITAL 

Os problemas da Apple estão apenas começando. Quando decidiu criar 
seu aplicativo de mapas, a empresa da maçã colocou seus pés em terreno movedi-
ço. Manter um serviço de localização de alcance mundial é uma tarefa complexa e 
cara, sujeita a uma grande quantidade de erros. Não basta reunir conteúdo de di-
ferentes fontes e jogá-lo sobre coordenadas definidas. Tanto desníveis no terreno 
como peculiaridades de cada banco de dados podem resultar em incongruências, 
deixando os usuários perdidos e irados. É preciso fazer atualizações frequentes e 
corrigir rapidamente o que estiver errado. As dificuldades são maiores ainda para 
quem não tem qualquer experiência nessa área, como a Apple, e não conta com 
equipes especializadas, espalhadas por várias localidades de diferentes países. 

No caso da Apple, o esforço resultou em uma catástrofe. Aquele que seria o "ser-
viço mais poderoso de todos os tempos" virou motivo de piada em setembro. O de-
sastre obrigou Tim Cook, o presidente mundial da empresa e sucessor de Steve Jobs, 
a pedir desculpas aos usuários pelas falhas que os deixaram totalmente perdidos. 

VOLTA AO 
MUNDO 
/ Google, 
TomTom e 
Nokia usam 
carros cheios 
de aparelhos 
para produzir 
seus mapas 
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O aplicativo de mapas, desenvolvi-
do para iOS 6, a mais recente versão do 
sistema operacional que roda no iPho-
ne e no iPad, ainda vai demorar para se 
livrar das inúmeras falhas. Embora os 
usuários tenham pedido o retorno do 
software usado anteriormente, basea-
do no Google Maps, a Apple não deve 
voltar atrás. A empresa decidiu ter um 
serviço à altura daquele oferecido em 
dispositivos que rodam o Android, do 
Google, maior rival do iPhone. Para isso, 
precisou criar uma alternativa. Seus 
executivos talvez não tivessem a exata 
ideia da enrascada em que estavam se 
metendo. Mas não havia outra saída. 

Embora envolvam enorme grau de 
complexidade para serem desenvol-
vidos, os serviços de localização estão 
cada dia mais populares. De acordo 
com estudo do instituto Pew Internet, 
em fevereiro deste ano, 74% dos donos 
de smartphones nos Estados Unidos 
usaram aplicativos para mapas nos 
seus aparelhos. Em maio de 2011, 
eram 55%. Uma pesquisa da consulto-
ria comScore mostrou uma tendência 
semelhante nos cinco maiores merca-
dos da Europa (Alemanha, Espanha, 
França, Itália e Reino Unido). Segundo 
esse levantamento, 35% dos entrevis-
tados afirmaram ter usado mapas em 
seus smartphones em março - aumen-
to de 55% em relação ao ano anterior. 
Já o uso de mapas pelo computador 
cresceu somente 8% no mesmo período. 

Com tanta gente procurando en-
dereços, restaurantes ou rotas em seus 
dispositivos móveis, oferecer essas 
informações tornou-se uma oportuni-
dade de lucrar no futuro. O mercado de 
serviços baseados em localização deve 
gerar uma receita de 10,2 bilhões de dó-
lares até 2015, de acordo com projeção 
da consultoria Pyramid Research. Em 
2010, o valor atingido foi de 2,8 bilhões 

DESASTRES MAPEADOS 
POSSÍVEIS EXPLICACÕES PARA OS ERROS NO 
APLICATIVO DE MAPAS DO IOS 6, DA APPLE 

CIDADES DERRETIDAS Falhas na programação para produzir o efeito 3D, 
gerado a part ir de fotos aéreas ou de satélite, podem ter criado as cenas erradas 

de dólares. Os principais responsá-
veis por esse resultado esperado para 
2015 serão os serviços de navegação 
em smartphones, oferecidos gratui-
tamente aos usuários e bancados por 
anúncios. Diante desse cenário, a Apple 
resolveu ser uma das protagonistas, in-
dependentemente das consequências e 
dos desafios que essa estratégia implica. 

DONOS DO MUNDO 
Criar mapas digitais do planeta é tão 
complicado que, atualmente, apenas 
três companhias conseguem oferecer 
serviços de localização de alcance mun-
dial. Além do Google, os outros donos 
das ruas são a TomTom, fabricante ho-
landesa de navegadores GPS portáteis, 
e a finlandesa Nokia. As duas últimas 
não desenvolveram seu conhecimento 
do zero. Ambas tornaram-se produtoras 
de bases de dados cartográficos depois 

de pagarem bem caro pelas maiores 
empresas nessa área. Em outubro de 
2007, a Nokia anunciou a compra 
da Navteq por 8,1 bilhões de dólares, 
fortuna que hoje não conseguiria de-
sembolsar. Pouco depois, em maio de 
2008, a TomTom venceu a disputa 
com a Garmin e conseguiu comprar a 
Tele Atlas, por 4,5 bilhões de dólares. 

Depois dessas aquisições, a por-
ta se fechou. Quem quiser oferecer 
qualquer serviço comercial com ma-
pas digitais do planeta tem apenas 
três opções: pagar por uma licença de 
uso à TomTom/Tele Atlas e à Nokia/ 
Navteq, fazer o trabalho sozinho 
ou criar uma solução combinada. 
A Apple escolheu a primeira saída, 
licenciando conteúdo da TomTom 
e de outros parceiros, que fornecem 
desde avaliações de lugares até lis-
tas de pontos de interesse. O Google 
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COLCHA DE RETALHOS 
É provável que a Apple ainda não 
tenha conseguido licenciar boas 

imagens de satélite de várias partes 
do mundo, algo que leva tempo 

escolheu caminho semelhante ao criar 
o Maps, em 2005. Embora nenhuma 
companhia revele quanto paga por esse 
tipo de licenciamento, sabe-se que os 
valores não são baixos. Isso porque o 
custo para reunir e manter atualizados 
esses dados também é considerável. 

O preço dos royalties pode ter sido 
um dos fatores que levaram o Google 
a iniciar a produção própria de ma-
pas. Em 2009, a empresa anunciou 
que abandonaria a parceria com a 
Tele Atlas para os mapas dos Estados 
Unidos. Havia divergências entre as 
duas companhias também quanto à ra-
pidez para aplicar correções relatadas 
por usuários. Uma equipe do Google 
passou, então, a produzir os dados car-
tográficos, usando fotos de satélite, da-
dos do governo e informações coletadas 
pelos carros do Street View. Batizada 
como Ground Truth, a iniciativa deu 

CADÊ 0 RESTAURANTE? 
Pontos de interesse deslocados 

mostram que o software da Apple 
não está maduro para inserir 
informações geolocalizadas 

certo e foi estendida para mais 31 países, 
na América do Norte, Europa, África, 
Ásia e Oceania. Não será uma surpre-
sa se, dentro de algum tempo, o Brasil, 
que está sendo percorrido pelos veícu-
los da empresa, também entrar na lista. 

TRABALHO BRAÇAL 
Ao contrário do que ocorre em ou-
tras áreas, a tecnologia não conseguiu 
substituir a mão de obra humana na 
produção de mapas. Para que os dados 
sejam confiáveis, ainda hoje é necessá-
rio que pessoas percorram milhões de 
quilômetros para definir novas rotas, 
fazer atualizações e corrigir erros. A 
TomTom não revela o tamanho da sua 
equipe de campo, mas a Nokia tem mais 
de 2 500 pessoas trabalhando só com lo-
calização e mapas em todo o mundo. De 
acordo com o site Business Insider.com, 
o Google teria 1100 funcionários de-

ROTA MALUCA 
Como a Apple usa informações 

licenciadas, mudanças de mão ou 
novas vias podem demorar muito 
a ser adicionadas, gerando erros 

dicados a produzir essas informações, 
além de contratar 6 mil pessoas tempo-
rariamente, como motoristas do Street 
View ou pilotos que tiram fotos aéreas. 

Não basta passar em um local uma 
vez. É preciso voltar sempre. "O mapa 
é um ser vivo", diz Márcio Andrade, 
gerente de produtos sênior da Nokia 
Location and Commerce para o Brasil. 
As cidades crescem, surgem bairros, 
e ruas mudam de nome e de sentido. 
Lojas abrem e outras fecham, ao mes-
mo tempo em que prédios são erguidos 
e demolidos. Confirmar tudo é impossí-
vel para um sistema de máquinas. É ne-
cessário ter gente nas ruas e correr atrás 
de informações de usuários. "O grande 
desafio é manter os mapas atualiza-
dos. O trabalho de campo é difícil, mas 
obrigatório", afirma Andrade. Tanto 
a Nokia como a TomTom produzem 
quatro versões anuais dos seus mapas. 

Novembro 2012 INFO 
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Há uma fórmula seguida por to-
dos os que desejam mapear uma área. 
Primeiro, buscam-se imagens de saté-
lite da região e, a partir delas, pode-se 
fazer um primeiro traçado de ruas e 
avenidas. O problema é que, devido às 
imperfeições do terreno, muitas vezes 
as marcações são feitas em lugares er-
rados. Isso é comum em Minas Gerais, 
cujo terreno é repleto de desníveis e 
montanhas. "As ruas parecem corre-
tas, mas estão deslocadas", diz Marcelo 
Fernandes, gerente regional para a 
América Latina da TomTom. Equipes 
percorrem os locais para validar e ve-
rificar a localização e adicionar dados, 
como direção e velocidade permitida. 

Esse trabalho é feito por motoristas 
contratados, que seguem trajetos deter-
minados em carros especiais, com câ-
meras no topo. Veículos desse tipo fica-
ram famosos por causa do Street View, 
mas não são exclusividade do Google. 

A Nokia e a TomTom também con-
tam com automóveis capazes de tirar 
fotos panorâmicas em 360 graus, além 
de dispararem feixes de laser para 
produzir imagens 3D. Usando visão 
computacional, uma técnica que adota 
inteligência artificial para ler imagens, 
podem-se extrair informações como 
placas de trânsito, número de faixas 

de cada rua e mãos de direção. Ainda 
assim, a presença humana continuará 
indispensável até que veículos capazes 
de dirigir sozinhos tornem-se comuns, 
o que ainda deve levar um bom tempo. 

RODA QUE EU ESCUTO 
Outra fonte de dados indispensável 
para Nokia, TomTom e Google são as 
informações comparti lhadas pelos 
usuários dos seus serviços. Nesse caso, 
há dois tipos de feedback. O primeiro 
deles é voluntário, feito por pessoas 
que encontram erros e clicam em um 
link para reportar a falha ou procu-
ram sugerir pontos de interesse. O se-
gundo ocorre de modo anônimo, uma 
vez que o software costuma reportar 
o que aconteceu no uso dos mapas. O 
volume desse retorno é imenso. Desde 
2006, motoristas que adotam disposi-
tivos com conteúdo da TomTom man-
daram detalhes sobre 150 bilhões de 
quilômetros percorridos - o mesmo 
que dar a volta à Terra, pelo Equador, 
23 milhões de vezes. "Dá para recons-
truir toda a zona metropolitana de São 
Paulo só com essas informações", afir-
ma Marcelo Fernandes, da TomTom. 

Se muita gente tentou seguir uma 
rota e mudou de caminho no mesmo 
ponto, a empresa percebe aí um erro. 

Assim, pode mandar alguém ao local 
ou pedir para um funcionário abrir as 
fotos tiradas pelos seus carros e identifi-
car o engano. Cinco escritórios da Nokia 
no Brasil cuidam de diferentes áreas do 
país, monitorando alterações e entran-
do em contato com autoridades para 
descobrir mudanças. "Temos também 
parcerias com empresas de rastreamen-
to, seguradoras e outras companhias", 
diz Márcio Andrade, da Nokia. Com 
isso, a empresa extrai posição, horário, 
direção e velocidade de 4 0 0 mil veí-
culos que tem em circulação pelo país. 

Mesmo com todo esse esforço, não 
existe mapa perfeito. "O problema é 
que o mapa tem de ser muito testado. 
Muita coisa muda. É um trabalho que 
não tem fim", afirma Rafael Siqueira, 
diretor de tecnologia do Apontador. Em 
2000, o serviço chegou a contratar 500 
ex-pesquisadores do Censo para levan-
tar informações de 50 cidades do país, 
quadra a quadra. Siqueira afirma que, 
na época, gastaram-se algumas deze-
nas de milhões de reais. Mas o gasto e 
a necessidade de atualização frequente 
levaram a empresa a mudar de estraté-
gia e licenciar conteúdo da Tele Atlas. A 
partir daí, a tarefa do Apontador foi a de 
enriquecer tais dados. "O diferencial é 
o conteúdo que o mapa agrega. A busca 

ESCALA MONUMENTAL CRIAR MAPAS DC MUNDO E MANTÊ-LOS 
ATUALIZADOS EXIGE UM ENORME ESFORÇO. VEJA AS DIMENSÕES DESSE TRABALHO 
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local cresce mais rápido do que a inter-
net", diz Siqueira. Por mês, o Apontador 
tem hoje 16 milhões de visitantes únicos. 

ESPERANÇA NO HORIZONTE 
Como os mapas estão nas mãos de pou-
cas empresas, a falta de competição faz 
os preços cobrados pelo seu uso per-
manecerem altos. O Google, que era 
visto como um dos poucos bons moços 
nessa história, decidiu tarifar a API 
do Google Maps no ano passado. Sua 
utilização continua gratuita para ser-
viços que não extrapolem o limite defi-
nido, mas os mais ávidos têm de pagar. 
Esse foi um dos motivos que levaram 
empresas menores, como Foursquare, 
a procurar alternativas livres. Com a 
repercussão negativa, o Google bai-
xou os preços este ano. Mesmo as-
sim, o episódio serviu como alerta. 

Mas esse cenário começa a mudar. 
"A última década viu uma concentra-
ção de dados geoespaciais nas mãos de 
poucas empresas. Isso acontece quando 
a indústria amadurece e o tamanho da 
tarefa - ou seja, a criação de um banco 
de dados mundial e confiável das ruas e 
dos quarteirões de uma cidade - torna-
se enorme demais para uma startup", 
afirmou a INFO Keith Clarke, pro-
fessor de geografia na Universidade 
da Califórnia, em Santa Bárbara, nos 
Estados Unidos, e especialista em 
mapas digitais. Segundo Clarke, a 
contrapartida desse processo é que 
existem cada vez mais informações 
gratuitas. "Hoje, há uma abundância 
de dados em domínio público, vindos 
da Nasa ou de voluntários. Acredito 
que o grande sucesso da internet é a 
democratização da cartografia", diz. 

Criado pelo inglês Steve Coast, o 
OpenStreetMap é o mais bem-sucedido 
dos serviços livres de localização. Mais 
de 700mil pessoas já se cadastraram no 

A WIKIPEDIA DOS MAPAS/ Criado por Steve Coast, o OpenStreetMap depende 
do trabalho de voluntários, que podem desenhar rotas ou incluir pontos de interesse 

site, que funciona como uma Wikipedia 
dos mapas. Qualquer um pode entrar e 
adicionar informações. Mudanças são 
monitoradas e revisadas por outros 
usuários, o que ajuda a evitar vanda-
lismo e garantir a qualidade dos dados. 
Como a enciclopédia online, o serviço é 
mantido por doações. Imagens de saté-
lite, que servem de base para o trabalho, 
são cedidas pelo Bing, da Microsoft. 
"Nossos mapas ainda não são tão bons, 
mas isso depende de onde você está. 
Na Alemanha, estão muito completos", 
disse Steve Coast a INFO. Ele começou 
o OpenStreetMap porque queria desen-
volver software de navegação sozinho. 

Os mapas do Brasil são atualizados 
por voluntários como Arlindo Pereira, 
um programador de 23 anos que vive no 
Rio de Janeiro. Desde 2007, Pereira usa 
parte das horas vagas para incluir in-
formações sobre a cidade. "É um hobby. 
Se vejo uma loja nova, vou lá e edito", 
afirma. Segundo ele, ainda existem 
muitas áreas não mapeadas em metró-
poles brasileiras. Isso poderia diminuir 
se a quantidade de voluntários aumen-
tasse. Em alguns países, são comuns as 

mapping parties, ou "festas de mapea-
mento", encontros em que usuários 
saem pelas ruas para registrar áreas. 
Boa parte dos dados sobre São Paulo é 
resultado do trabalho de Vitor George, 
consultor em transportes de 31 anos 
que hoje vive na Cidade do México. "No 
último ano, cresceu muito o número de 
pessoas editando o Brasil", diz George. 

O OpenStreetMap foi criticado pela 
TomTom em uma newsletter divulga-
da neste ano. A empresa afirmou que o 
serviço é pouco confiável - uma reação 
que lembra acusações da Enciclopédia 
Britânica contra a Wikipedia. Mas, 
segundo Clarke, estudos recentes mos-
tram que os dados do OpenStreetMap 
são mais precisos do que os de outros 
serviços. Afinal, os voluntários conhe-
cem mais o lugar onde moram do que 
funcionários contratados por qualquer 
empresa. O crescimento dessa alterna-
tiva pode romper monopólios e popu-
larizar o uso de aplicativos de localiza-
ção. Aí, não será apenas a Apple, mas o 
Google, a TomTom e a Nokia que terão 
de encarar mudança de rota inevitável 
em seus negócios de geolocalização. A ut
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Text Box
Fonte: Info Exame, São Paulo, n. 322, p. 80-85, nov. 2012.




