
Google pretende rastrear usuários

Chris Nuttall e Kevin Allison
Financial Times, de San Francisco

O site de buscas na internet Go-
ogle pretende poder rastrear usuá-
rios de seu serviço a um alcance en-
tre 30 e 60 metros de sua localiza-
ção! por meio de uma nova rede de
telecomunicações sem fio, com o
que poderá oferecer anúncios das
empresas nas imediações.

A empresa líder em buscas na
internet, que obtém 99% da re-
ceita com seus anunciantes, foi
escolhida na quarta-feira pela
prefeitura de San Francisco co-
mo candidata preferencial para
fornecer um serviço gratuito de
internet com tecnologia wi-fi, de
comunicação sem fio, que cubra
toda a cidade.

O Google aliou-se no projeto
com a provedora de serviços de in-
ternet Earthlink, que pretende co-

brar uma tarifa para fornecer uma
conexão de maior velocidade à re-
de mundial de computadores.

Agora, o Google e a Earthling
entrarão na fase final de nego-
ciação do contrato com a cidade.
Havia cinco outros participantes
da licitação em San Francisco,
entre os quais um grupo sem
fins lucrativos financiado pela
Cisco Systems e pela IBM.

A empresa espera compensar os
custos de oferecer um serviço gra-
tuito por meio da publicidade.
Analistas vêm especulando que o
projeto em San Francisco poderia
ser o prelúdio de uma tentativa do
Google em ampliar o alcance para
cidades em todo o país.

De acordo com o Google, os
usuários conectados com trans-
missores wi-fi localizados ao re-
dor das cidades poderão ser lo-
calizado em uma área de dois
quarteirões, o que abriria um
novo leque de oportunidades de

propaganda nas páginas da em-
presa na internet, permitindo
anúncios extremamente dirigi-
dos, de pequenas empresas nas
imediações.

A Filadélfia tornou-se a pri-
meira grande cidade dos Esta-
dos Unidos a começar a cons-
truir uma rede sem fio em toda
sua área, depois de ter assinado
acordo com a Earthlink no iní-
cio do ano.

Outras grandes cidades, como
Chicago, Boston e Austin tam-
bém anunciaram planos para de-
senvolver suas próprias redes de
telecomunicações sem fio.

Alguns especialistas alertam,
no entanto, que o modelo de re-
des sem fio gratuitas ainda não
está totalmente comprovado e
que pode não ser a melhor solu-
ção para que cidades menores
tentem resolver a "exclusão digi-
tal" e promover o desenvolvi-
mento económico.
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