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OsnavegadoresGPSsepopulari-
zaram, mas aindaestão longede
ser unanimidade – pelo menos
osaparelhosveiculares.Paraen-
contrar o caminho até um desti-
no que não conhecem, muitos
motoristas preferem checar os
mapas no computador antes de
sairdecasaoupelotelefonecelu-
lar. E há quem continue recor-
rendo aos guias de papel.

Uma explicação para isso é
que problemas de adaptação
são comuns e acabam levando
alguns usuários a desistir
doaparelho.Ocoorde-
nador de marketing
RafaelPereiraestra-
nhou o modo de vi-
sualização do GPS,
que, segundo ele,
lembra o cockpit de
um carro de corrida.

Ele estuda o mapa
pelo celular antes de sair
e só volta a consultar o telefo-
ne em caso de contratempo.
“Não gosto da sensação de ser
guiado às cegas. Prefiro conhe-
cer o percurso de antemão.”

Para a maquiadora Carolina
Franco, as instruções do GPS do
carrosãoumincômodo.“Émui-
to chato ouvir aquilo falando
com você o tempo todo”. Para
traçar a rota, ela consulta mapas
nainternet,examinafotosdesa-
télite do percurso e anota pon-
tosquepossamservirdereferên-
cia, como lojas grandes.

Uma falha que depõe contra
alguns GPS são as propostas de
trajetos absurdos. A psicóloga
Sílvia Ferrari foi surpreendida
por uma sugestão desse tipo en-
quantodirigiapelaMarginalTie-
tê a caminho da zona leste. “O
GPSmemandoupegaraViaDu-
tra, seguir por vários quilôme-
tros,entrar em um retorno e vol-
tar para a Marginal. Ainda bem
que não fiz isso”, conta.

Para que o sistema fique em
dia com as frequentes altera-
ções feitas na cidade, como mu-
dançasnosentidodasvias,épre-
cisoatualizarosmapasdoapare-
lho,orientaçãoqueSílvianãose-
gue. “Não sei fazer e tenho pre-
guiça de aprender”, reconhece.

O gerente de vendas Emiliano
Rochaviveu um pesadelono Rio
de Janeiro. “Meu amigo ensinou

um caminho, mas segui o GPS,
queindicououtromaisrápido,e
caí em um bairro barra-pesada.
Só notei o perigo quando surgi-
ram 20 caras armados”.

Rocha escapou ileso e depois
soube que uma família fora me-
tralhada ao fazer o mesmo per-
curso algunsdias antes. “Depois
desse susto, quando o GPS me
mandasair darua principal,não

obedeçomais.Amenosqueeste-
ja com alguém que conheça
bem o local.”

Analógicos e aventureiros
Na contramão dos avanços tec-
nológicos, o bom e velho guia de
papel resiste. Andrea Calmon,
da On Line Editora, que produz
os tradicionais “Mapograf” e
“Cartoplam”, diz que a dissemi-

nação dos navegadores GPSnão
afetou as vendas dos livrinhos.

Entreosconsumidoresfiéises-
tão os taxistas. “No GPS, você
tem de digitar o nome da rua aos
poucos e filtrar os resultados, o
queleva tempo. No guia, basta ir
ao índice”, afirma Andrea.

Alguns preferem confiar no
senso de localização. “Meu GPS
énacabeça”,dizajornalistaMe-
lissaRossi.Elacontaquebastam
uma olhada rápida no Google
Maps e poucas anotações.
“Quando acerto o caminho, é
muito gostoso.”

Melissa diz que o navegador
transformariaseuprazeraodiri-
gir em algo mecânico. “Gosto de
experimentar caminhos, ter li-
berdade”. Se algo der errado, ela
afirmaque pede ajudasem hesi-
tar.“Mulhertemesseladopositi-
vo de parar e perguntar. Os ho-
mens, não”, compara.

Motoristasfogemdonavegador,apelamparaa internet,celulareatéguiasdepapel
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Melissautiliza
mapasdo
Google,mas
nãodeixade
experimentar
rotasnovas,
parter‘mais
liberdade’

Pereiraestuda
caminhospelo
telefonee
preferesaber
otrajetoantes.
‘Nãogostode
serguiadoàs
cegas’,diz
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