
‘Não serei preso’
Peter Sunde, dono do PirateBay, defende que
compartilhar arquivos é direito natural. PÁG. L7

Viajar ficou bem mais fácil.
Se há alguns anos era preci-
so ter amigos que conheces-
sem o destino de férias para
pedir dicas, hoje, sites ali-
mentados por viajantes reú-
nempilhas de informação.
Ricardo Freire, turista

profissional e colunista do
Viagem e Aventura, doEsta-
do, exemplifica: “Tecnologia
faz a diferença em todos os
aspectos. No último verão,
qualeraomelhorhoráriopa-
rapegarmenos fila naTorre
Eiffel? Atrapalha muito es-
tar no Ramadã em Dubai?
Manjando inglês e sabendo
buscar,nãoháassuntosobre
o qual você não ache um fó-
rumna rede.”
É verdade que sempre

houve guias turísticos, mas
háum tipo de dica que só po-
de vir de amigos – seja por-
que é passageira, seja por-
que leva emconta o gosto do
freguês, como hotéis legais,
passeios esquisitos ou bares
frequentados por locais.
Decidido o roteiro, o em-

barque também ficou mais
fácil.Nãohábilhete aéreode
papel e até o check-in pode
ser feito via web.
Uma vez no destino, pas-

sear também ficou mais fá-
cil.Comumcelularqueaces-
se a internet, dá para dizer
adeusaosmapasdebolso,do-
bradosedesdobradostantas
vezes ao longo do trajeto. E
comvantagens:omapanoce-
lular localiza em que ponto
você está e traça rotas.
Seperderécoisadopassa-

do. Mas o que será das boas
históriasdequandofaltouru-
moeoacasoditouopasseio?
Palavra de viajante: “É sem-
pre bom deixar espaço – e
tempo – para mudança de
planos.Hácoisasqueagente
só descobre in loco. Nesses
casos você pode até se per-
der de propósito – quando
suaintuiçãolhedisserquevo-
cêestánumapistamaisquen-
te do que aquela que pesqui-
sou”, ensina Freire.
Bem, é comoele diz, a tec-

nologia faz diferença em to-
dososaspectos.Comumper-
filnoFacebook,émuitomais
fácil manter contato com as
pessoasqueconheceunavia-
gem.Aredesocialéusadano
mundo todo e, na volta, é só
adicionar os novos amigos.
Quanto aos amigos que fi-

caram,elesnãoprecisames-
perar o encontro físico para
ver o álbum da viagem, que
podeserpostadoemsitesco-
mo Flickr ou Picasa. Isso
sem falar que, se cansarem
de ver as fotos, não terão de
continuarasessãoporeduca-
ção, é só fechara janela.● HE-

LOISA LUPINACCI E LUCAS PRETTI

Buscapor notícias sobreo astrobaqueoua internet;
dowloadsdodiscodo rei dopopmultiplicou. PÁG.L6

“Don't Stop 'Til You Get Enough”

Viaje conectado comomundo

■■■Web2.0eaparelhosdigitaisfacilitamavidadequemestáàsvésperasdeembarcaretornamasfériasmaissociaisecolaborativas
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IBM, logotipos IBM System Storage, IBM System e IBM Express Advantage são marcas de titularidade da International Business Machines Corporation. Intel, o logotipo Intel, Xeon e Xeon Inside são marcas da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Fotos 
ilustrativas. (1) Preço à vista com impostos base São Paulo válido até 31/7/2009 ou término do estoque de 30 unidades. Cabos de conexão ao servidor não inclusos. (2) Preço à vista com impostos base São Paulo válido até 31/7/2009 ou término do estoque de 20 unidades. Cabos 
de conexão ao servidor não inclusos. (3) Preço à vista com impostos base São Paulo válido até 30/7/2009. (4) Frete grátis somente para o estado de São Paulo. O prazo de entrega do produto está sujeito à confirmação do distribuidor. (5) A IBM ou Autorizada Técnica IBM irá reparar
a máquina com defeito no estabelecimento do cliente, de acordo com os termos e as condições de garantia-padrão IBM. Disponível no site http://www.ibm.com/servers/support/machine_warranties (Declaração de Garantia Limitada). Os reparos poderão exigir o envio da máquina para
o laboratório do Centro Autorizado de Serviços IBM. (6) 3 anos de garantia CRU (Customer Replacement Unit), ou seja, a IBM realizará a determinação do problema junto ao cliente por telefone. Se o problema não puder ser resolvido, a IBM enviará uma unidade ou peças de reposição 
diretamente à localidade do cliente, de acordo com os termos e as condições de garantia-padrão IBM. (7) Serviços de instalação: por favor, acesse http://www-03.ibm.com/e-business/br/campaign/highvolume/ para ler os termos e as condições da prestação de serviços de instalação.

UM DOS POUCOS CASOS
EM QUE TER REDUNDÂNCIA
É MUITO, MUITO, MUITO,
MUITO, MUITO BOM.

Processador Intel® Xeon® E5405 (Quad-Core 2GHz/
1.333MHz/12MB L2 Cache)

IBM Director 6.1

Suporta até 2 processadores

Disco rígido não incluso/suporta até 3,6TB SAS ou 8TB
SATA hot swap

Kit de 1GB PC2-5300 DDR2 667MHz expansível até 32GB

Ventiladores redundantes

Suporta segunda fonte de energia - redundante e hot swap

CD-Rom

Controladora integrada Raid 0 e 1

3 anos de garantia on-site(5)

Serviço de Manutenção: Atendimento on-site/24x7/Tempo de
atendimento em 4 horas e solução em 20 horas/36 meses por R$ 351,25(7)

POR APENAS:
R$ 10.130,00(2)

À VISTA
Frete grátis(4) Consulte opções de financiamento

Processador Intel® Xeon® E5450 (Quad-Core 3GHz/1.333MHz/12MB L2 Cache)

IBM Director 6.1

Suporta até 2 processadores

146GB SAS hot swap

2GB PC2-5300 DDR2 667MHz expansíveis até 48GB

Ventiladores redundantes e hot swap

Inclui segunda fonte de energia hot swap

CD-RW/DVD combo

Controladora ServerRaid 8k 256MB (Raid 0,1, 5, 6 e 10)

Painel suspenso de gerenciamento de discos, memórias, fontes de energia, VRMs e ventiladores

3 anos de garantia on-site(5)

Serviço de manutenção: Atendimento on-site/24x7/Tempo de atendimento em 4 horas e solução
em 20 horas/36 meses por R$ 1.133,00(7)

IBM SYSTEM X3650 EXPRESS (P/N: 7979PQY) IBM SYSTEM STORAGE™ DS3200
EXPRESS (P/N: 172621X)

POR APENAS:
R$ 10.199,00(3)

À VISTA
Consulte opções de financiamentoFrete grátis(4)

IBM Total Storage™ DS3200 Interface SAS 3Gbps

Até 12 discos SAS ou SATA hot swap em 2U

Capacidade de expansão de até 21,6TB com disco SAS e até 48TB com disco SATA

1 a 6 conexões SAS de 3Gbps

Expansível até 2 controladoras totalizando 2GB de cache

Fácil configuração e gerenciamento com software DS3000 Storage Manager já incluso

Garantia de 3 anos CRU(6)

Adicione o P/N 8SP2419 para obter Serviço de Instalação e Manutenção IBM: Atendimento on-site/24x7/
Tempo de atendimento e solução em 20 horas/36 meses por adicionais R$ 2.875,00(7).

O servidor IBM System x3400 conta com a tecnologia de análise preventiva 
de falhas. Ele ainda permite a redundância de fontes, discos e ventiladores, 
mantendo os dados de sua empresa mais seguros. Sua performance,
flexibilidade e escalabilidade colaboram para que sua função cresça junto 
com seu negócio. Já o custo faz com que ele seja uma boa opção desde que 
você começou a ler este anúncio. Diretamente da IBM e de seus parceiros
de negócios: Inovação de um jeito simples. 

IBM SYSTEM x3400 EXPRESS

R$3.350,00(1)POR
À VISTA

Frete grátis(4)

Consulte opções
de financiamento

(P/N: 7976ABB)

ibm.com/br/navcode e digite o código OESP
Soluções para empresas de médio porte.

Fácil de adquirir e implementar.
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INGRAM MICRO
0800-144849

OFFICER
0800-7752006

TECH DATA
0800-7707797

NovaYork

OLHODARUA-Estaediçãoé ilustradacomimagensdoGoogleStreetView,quedeveser implementadonoBrasil nospróximosmeseseéalimentadopor imagens feitasapartir decarrosquecirculampelascidades

Roma

†Mais informações
naspágs. L2 a L5
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● Triplt.com -Quer organizar
sua viagem?Esse é o serviço
que você procura (infelizmente,
disponível só em inglês). Basta
encaminhar todos os e-mails de
confirmação da sua viagem, se-
ja do bilhete aéreo, da reserva
do hotel, etc. paraplans@tripit.
com, que ele cria umaespécie

de itinerário do seu passeio. E
dá até para compartilhar o seu
roteiro comoutras pessoas, no
caso de umaviagememgrupo,
por exemplo. Alémdisso, ele
permite que você planeje cada
etapa da sua viagemeainda
oferece sugestões de passeios
em lugares pelos quais você
passará. Pode ser acessado via
celular e não permite incluir ci-
dades não gravadas no seu ban-
co de dados. Outra opção simi-
lar, que tem crescido nos últi-
mos tempos, éNileGuide.com,
que ao contrário doTriplt, permi-
te pesquisar livremente no seu
banco de dados. ●

● IgoUgo.com - Essa rede so-
cial, que existe desde 2000, per-
mite que você organize pratica-
mente todas as etapas da sua
viagem: escolher umdestino,
traçar um roteiro, comparar pre-
ços de hospedagem, etc. A cola-
boração é a característicamais
forte do site, que faturou oWe-

bbyAwards de 2004 comome-
lhor página de turismo. Cada
usuário temumperfil próprio,
que permite que você conheça
queméo autor de cada uma
das críticas ou dos elogios aos
serviços, personalizando a reco-
mendação. O IgoUgo ainda ofe-
rece hospedagempara blogs de
viajantes (ou ‘Trip Journals’) e
deixa que você compartilhe his-
tórias e fotos de suas aventuras.
Alémdisso, ele possui umvaria-
do guia de restaurantes. A única
desvantagemé que ele ainda
não tem versão emportuguês.
Mas se você sabe inglês, é uma
dasmelhores opções 2.0. ●

● World66.com - A proposta do
site é ser “umguia de viagens
feito por você”. Os quase80mil
artigos hospedados na comuni-
dadeoferecem informações de
cerca de 20mil destinos. É uma
das páginas de viagem2.0mais
completas na internet. Umdos
diferenciais do projeto é que ele

oferece tambémguias segmen-
tados como, por exemplo, um
que indica quais osmelhores
lugares paramergulhadores se
aventurarem.O site ganhou for-
ça em2003, quando adquiriu
todo o conteúdode umsite turís-
tico semelhante, oCaptainCook.
Hoje, tudo que hospeda é veicu-
lado emumaplataforma seme-
lhante aoswikis e está licencia-
do emCreative Commons, po-
dendo ser reproduzido e adapta-
do livremente emoutros luga-
res. Tambémconta comblogs e
permite o compartilhamento de
fotos. Não possui versão em
português. ●

● Wikitravel.org - Funciona co-
moo seu primomais velho e
famoso, aWikipédia,mas em
vez de umaenciclopédia os
seus usuários/viajantes ajudam
acriar umgigantesco guia de
turismo livre, colaborativo e gra-
tuito. Os tópicos bastante com-
pletos e constantemente atuali-

zados costumamser bem ricos
e – acredite – precisos, com in-
formações detalhadas e atuais.
Os locais são separados por re-
giões geográficas,mas também
épossível pesquisar por uma
palavra-chave, seja uma cidade,
umpaís, ou o quemais você
queira. Comcerca de 21mil
guias de destinos (dos quais
poucomais de 2mil emportu-
guês), númeroque crescediaria-
mente, é umaótima opção para
pesquisar atrações, passeios,
etc. Em2007 recebeu oWebby
Awards, oOscar da internet,
comomelhor site de viagens.
Temversão emportuguês. ●

Autointitulada amaior comuni-
dadede viajantes independen-
tes de língua portuguesa, oMo-
chileiros.coméoexemplomais
antigo, noBrasil, de site colabo-
rativo de viagens. Silnei Andra-
de começouo fórumhádez
anos –naépoca, oMochileiros
eraumapêndice doportalMo-
chilaBrasil, criadopara custear
umaviagemdedois anos pelo
País. Hoje, temmais de 70mil
cadastradose recebe 350mil
visitantes únicos pormês. Ape-
sar dapopularidade, Ele reco-
nheceque a ferramenta precisa
de inovações. A tendência éque
oMochileiros se torne uma rede
social – embreve os usuários
poderão ter lista de amigos, ál-
bumde fotos e blog.Algumas
ferramentas terãomashup com
oGoogleMaps. Serão implanta-
dosumguia de albergues em
queos usuários avaliarão a hos-
pedagem, aosmoldes doHos-
tels.com, emais, para frente,
serviçosque já existemnos fó-
runs, comoachar companhia
para viajar e conseguir carona,
ganharão ferramentas próprias.
OLink conversou comSilnei so-
bre os dez anos do site.

Você acha que oMochileiros
mudou amaneira das pessoas
viajarem?
Semdúvida. Em 1999, a palavra
mochileiro era considerada pejo-
rativa. Umaproprietária de um
albergueda juventude chegou a
nos dizer que “mochileiro não
se hospeda emalbergue, dorme
embanco de praça”. Ela deveria
estar se referindo a hippies que
vendemartesanato. O público
do site não só acompanhou es-
semovimento como ajudou a
mudar aquela visão distorcida e
até provinciana de turismo. A
pessoa viaja assimpor estilo.

Nesses dez anos, o perfil dos
usuáriosmudou?
Os primeiros usuários eram
pessoas que já viajavam e que,
por isso, se reuniram ali. Hoje
hámais pessoas online emui-

tas chegam sem saber nada do
destino que querem conhecer.
Viagem independente precisa
de planejamento e ele começa
meses antes de se ir pra rua.
Para esse público iniciante ex-
plicamos isso através de al-
guns tópicos com dicas bási-
cas e também criamos fóruns
para análise de roteiros. Você
cria uma rota e a disponibiliza
para todos opinarem.

Você acha que as informações
do fórum substituemos guias
tradicionais?
Euachoqueessaéuma tendên-
ciamundial, nãosóemrelação
aosguiasdeviagem.Quandose
compraumguia impresso, você
temali aopiniãodeumeditorou
deumgrupopequeno.Na inter-
net temaopiniãode todos.Os
guias tradicionais jáperceberam
issoeestãomigrandoparaaweb
-oLonelyPlanethoje vendear-
quivosemPDFmaisatualizados
doqueasversões impressas.

Oconhecimento colaborativo
também temos seus contras –
por exemplo, uma informação
errada. Como vocês fazempara
evitar isso?
Criamos umgrupoque chama-
mosdeConselho Editorial, co-
moaWikipedia. São pessoas
que conhecembemosdestinos.
Há tambémumsistemade ava-
liação: se alguémescreve algo
importante e válido, recebe vo-
tos positivos. Se escreve algo
que não corresponde coma rea-
lidade, os votos são negativos.

Oexcesso de informações não
muda o conceito domochilão,
que é colocar amochila nas cos-
tas e partir?
Pormais que você planeje, sem-
pre terá coisas novas para co-
nhecer. Hámuita coisa aconte-
cendonomundo.Não se deve
seguir tudo ao pé da letra, nem
fazer um roteiro comoumpaco-
te de turismo. É legal podemu-
dar a rota nomeio da viagem.
● TATIANADEMELLODIAS

● Tripadvisor.com -Ponto de
partida obrigatório para quem
pretende viajar. Segundo o pró-
prio site, 15milhões de viajan-
tes, de 190países diferentes,
planejaramsuas viagens usan-
do-o na semana passada. Conta
commais de 20milhões de opi-
niões sobre hotéis e restauran-

tes pelomundo, alémde suges-
tões de atrações, passeios e até
ideias de viagens. Todos os esta-
belecimentos cadastrados, com
serviço, preço e fotos, foram
sugeridos pelos usuários. Pes-
quisar é super fácil: basta bus-
car pela cidade para ondepre-
tende ir na página principal do
serviço e encontrarmuitas op-
ções de hospedagem, lugares
para comer, etc. Tudo ranquea-
do, avaliado e comentado pelos
internautas.Oque ajuda –emui-
to – na hora de tomar umadeci-
são. Emmuitos casos é possível
ainda fazer as reservas online.
Temversão emportuguês.●

● Bing.com -Onovo buscador
doMicrosoft investe para ajudar
pessoas que queremviajar ou
encontrar informações sobre
tipo de restaurante, entre outras
atividades de lazer, como cine-
ma, teatro. Na parte de viagens,
oBing usa a tecnologia do anti-
go site Farecast (comprado ano

passado e ganhador doWebby
Award de site de viagem, em
2008). Não há nada social ou
colaborativo aí. Já na indicação
de estabelecimentos, ele se ba-
seia emsites que levamemcon-
ta a indicação de usuários. Os
serviços ainda não funcionam
para buscar estabelecimentos
brasileiros, alémdisso seu uso
está restrito aos americanos,
mas é possível experimentá-lo
mudandoa sua localização para
EUA.Obuscador, novato, ainda
engatinha nesse território,mas
aMicrosoft não deve poupar
recursos para dominar, aome-
nos, esse filão daweb. ●

:RAFAELCABRAL
:BRUNOGALO

MOCHILEIROS.COMViagem

VIAJAR2.0

■■■Quemviaja,voltaedeixaasdicasparaopróximoqueforembarcar;sitesdeviagem2.0sãocadavezmaisusados

SAIBACOMO

Seu guia são os próprios viajantes

Viajandocomaajudadasociale
colaborativa web 2.0, você se
sente acompanhadomesmo so-
zinho.Duvida?O técnico em in-
formáticaVictorMellonãopre-
cisou de companhia para enca-
rarummochilão deummêspe-
la América do Sul – tampouco
de umplanejamento prévio. De
férias, ele não pensou duas ve-
zesantesdepartirparaBuenos
Aires. E, a partir de lá, não pen-
sousequerumavezemparaon-
de seguiria. Decidiu tudo na es-
trada, por meio de mídias so-
ciais que acessava via iPhone.
Victor foi montando seu ro-

teiro enquanto seguia viagem.
Sozinho, sim – mas com todos
os viajantes da web a seu lado.
“Bastava o acesso Wi-Fi, o que
quase todos os albergues têm.
Por blogs, reviews demochilei-
ros e marcações de outras pes-
soas no Google Maps, eu deci-
diameu futuro”, dizVictor, que
da capital argentina, foi à Pata-
gônia e, de lá, percorreu oChile
de sul a norte.
Para o jornalista Beline Ci-

dral,querelatousuasexperiên-
cias de 1 ano e meio de viagens
em um blog (www.revistaup.
com/blogdobeline), já se podedi-
zer que os mecanismos sociais
da internet substituíramo guia
de papel. “A relação, por meio
do 2.0, é outra. Nos guias tradi-
cionais, o tratamento é sempre
do profissional como turista. A
internetacaboucomesse inter-
mediário”, pondera.
Há um 1 ano e meio, Beline

caiu no mundo. Conheceu do
Quênia à Tailândia, hospedan-
do-senascasasde(des)conheci-
dos da internet. Seu lar, em
meio ao nomadismo, foi a web.
“Sem um porto seguro, o blog
eraamaneirademecomunicar
comomundo.Alémdele,eupos-
tava vídeos no YouTube, fotos
noFlickrefalavacomosamigos
pelo Skype. Depois, falando no
Twitter dos lugares que eu co-
nhecia,viquemuitosoutrosvia-
jantescomeçaramameseguir”,
diz ele, que acha que na rede
sempre haverá alguém que po-
de “apontar umcaminho”.
Na ferramenta de busca em

tempo real do Twitter (search.
twitter.com), ele procurava in-
formações pontuais sobre a si-
tuaçãodopaísparaoqualparti-
ria.EmsitescomooSkyscanner.
net, que compara vantagens
nospreçosdepassagensaéreas
no mundo todo, escolhia a for-
ma mais vantajosa de voar. No
HostelWorld.com, pesava as crí-
ticas dosmochileiros e escolhia
emque albergue dormir.

Assim como ele, muitos bra-
sileirosseplanejam,viaweb,an-
tes de saírem de férias. Segun-
do o Ibope/NetRatings, em
2008, 72% compararampreços
na internet antesdeviajarem, e
abuscapor sitesde turismodo-
brou nos últimos dois anos. Os
sites colaborativos, montados
com conteúdo produzido pelos
próprios internautas, ajuda-
rammuito nesse crescimento.
Mas em uma viagem assim,

totalmente planejada em cima
da vivência alheia, não se deixa
de lado a experiência indivi-
dual? Explorar por si mesmo,
perder-seemmeioaoutracultu-
ra,nãofazmaispartedaaventu-
ra de deixar a sua rotina?
ParaBeline, a internet ajuda

na hora dos perrengues, mas
deixá-la de lado ainda é funda-
mental. “Quando estava tudo
dando muito certo, eu arranja-
vaumjeitodemeperder.Preci-
sei cair na estrada para desco-
brir que isso é bom”, brinca.
Opinião semelhante tem o

gerente de projetos Ricardo
Moraleida, 25 anos, que conhe-
ceuaEuropapormeiodoCouch-
surfing.org. Uma rede de troca
de contatos online, a organiza-
ção facilita a comunicação en-
tre viajantes, que cedem os so-
fásdesuascasascomohospeda-
gemuns aos outros.
Para ele, que aindaprefere o

guia empapel, a internet é ape-
nas ummeio. O fim é conhecer
outros lugarese, principalmen-
te, novas pessoas. “Na minha
primeiraexperiência, em2007,
eu até tinha feito reserva onli-
ne, emalbergue.Mas fui conhe-
cendo as pessoas e perdi o re-
ceio. A melhor coisa é contar
coma ajuda dosmoradores pa-
ra conhecer o lugar”.

CUIDADOS
Masnem tudo são flores nos si-
tes de viagem colaborativos.
Apesar de muito úteis, é preci-
so tomar alguns cuidados para
nãosedeixarenganar–afinal, o
sistema 2.0 não é infalível.
É importante ficar atento
não apenas à nota recebida por
um estabelecimento ou serviço
mastambémaonúmerodepes-
soas que postaram comentá-
rios sobre eles. Fuja das opções
poucocomentadasemuitobem
avaliadas, assim você evita se
guiar por alguémque tenhaum
vínculo com o lugar avaliado.
Alémdisso,apesardeserpos-
sível planejar todas as etapas
da viagem a partir de sites 2.0
(leiamais ao lado), isso deve ser
maiscomoumpontodepartida
para a sua empreitada.
E não esqueça de, na volta,
deixar as suas impressões nos
serviçosquevocêconsultou.Da
mesma forma que você foi aju-
dado, a sua experiência pode
servir de guia para alguém. ●

PÉNAESTRADA-
Silnei Andrade, do
Mochileiros.com

Edimburgo

ARQUIVO PESSOAL
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Internet–Veja seohotel
temWi-Fi eseégrátis

AppleStore–Lojaspermi-
temacessogratuitoàweb

Skype-Façaligaçõespela
internet.Émaisbarato

Aeroporto-SalasVIP“em-
prestam”Wi-Figratuito...

Papel–Levetelefoneseen-
dereçostambémimpressos

RaioX–Cuidadoaodeixar
filmesfotográficosnamala

Músicas-Chequeseestá
tudocertinhonoiPod

Facebook-Crieumper-
fil.Éaredesocialglobal

Cópia–Deixeinfosda
viagemnumsóe-mail

Mapa-Criemapacom
ospontosquevisitará

Guias-Muitostêmver-
sõescompletasnaweb

Nuvem-Descarregue
fotosnoFlickrouPicasa

Siteoficial-Governos
sãopontodepartida

Tradução-Sitessão
facilmenteconvertidos

BrasilDireto–Leveo
telefonegrátisdaEmbratel

Comprovantes–Guar-
detodosporummês

Câmera–Nuncadeixe
asfotoslá.Descarregue

Rotas-Tenhavisão
globaldaviagemno
GoogleEartheMaps

Bagagem–Leveequi-
pamentossemprena
malademão

Senhas-Nãodêbobei-
raemcomputadores
públicosoulanhouses

Tomadas–Leveadaptado-
rescompluguniversal

Bateria-Nãoesqueçaos
carregadores

Armário-Ohosteltemlu-
garparaguardarnotebook?

Cadeado-Levedoispara
garantirasegurança

Celular-Desbloqueie!Me-
lhorcomprarchipporlá

Pendrive-Necessáriopa-
radescarregarfotos

Garantia-Declareasaída
debensnaReceitaFederal

Passaporte,passagem,
bagagemeGoogle

Nos próximos dias, o carioca
GustavoVivacqua partirá para
a viagem de sua vida. A bordo
de uma picape, com a mulher
AnaeocachorroTapa, sairádo
Rio de Janeiro rumo a Foz do
Iguaçu. De lá, pretende alcan-
çar Américas, Europa, África,
OrienteMédio eÁsia. O roteiro
foi definido no Google Maps
(que ele usa para traçar rotas e
planejarondedormir)enoGoo-
gleEarth (para ver fotos noPa-
noramio e analisar relevo).
O veículo é todo equipado.

Alémdecamaebanheiroportá-
til, tem GPS, monitor touchs-
creen, notebook, equipamen-
tosde fotoedevídeo eum iPho-
ne. “Eu não vou pagar roaming
internacional, mas se estiver
emumlugarcomWi-Fidápara
pesquisar as atraçõesdeum lu-
gar próximo”, diz.
Gustavo é criador do site

www.viagensmaneiras.com, que
desde 1998 sugere roteiros al-
ternativos pelo Brasil. Ele já
percorreu o País e a América
Latinaecolecionadicas.Depois
de seus relatos, comentaristas
tratam de rechear as páginas
dositecomexperiênciasdevia-
gempara osmesmos lugares.
Nospreparativos para a vol-

ta ao mundo, o carioca buscou
informações sobre o roteiro em
fóruns e blogs. “Euprefiro usar
relatos de pessoas que já viaja-
ramdo que revistas de turismo
especializadas. As pessoas dão
um ponto de vista mais emoti-
vo, não escondem nada, falam
os podres e o que tem de bom
nos lugares”, explica.

PESQUISA
Para candidatos a aventurei-
ros, o primeiro passo é procu-
rar saber tudo sobre o destino.
Sitesoficiais,comoaquelescria-
dospelos escritórios depromo-
ção turística dos locais, e revis-
tas e cadernos especializados
em turismo são um bom ponto
de partida.

Quando coloca uma viagem
na cabeça, o brasiliense Álvaro
Alves, 26 anos, consulta essas
fontes. Ele quase sempre está
embuscade lugaresparaprati-
carescalada.Masesseésóoiní-
cio da pesquisa. “Nos veículos
tradicionais normalmente não
háinformaçõesalternativas,co-
mo dicas de campings”, diz.
Para quem entende inglês, o
fórumThornTree(www.lonely-
planet.com/thorntree), que tem
a chancela do Lonely Planet, é
umdosmaiscompletos.Empor-
tuguês, vale pesquisar no Mo-
chileiros.com (www.mochilei-
ros.com), queAlves acompanha
desde 2006.
O brasiliense também usa o
GoogleMaps para escolher sua

próxima escalada. O serviço é
útil para localizar, ao redor do
mundo, lugares marcados por
aventureiros-procureporclim-
bing (ou escalada), trekking ou
trilha para ver algumas fotos
postadas por usuários. Silnei
Andrade, criador do Mochilei-
ros.com, sugere o GPSies
(www.gpsies.com), mashup do
GoogleMaps com dados de tri-
lhas e caminhos para baixar e
colocar noGPS.
Alémdeajudaremnoplaneja-
mento, osmapas doGoogle são
úteisduranteaviagem.Oservi-
ço já ajudou o piauiense Paulo
Hiramase livrardeumaenras-
cadanaBélgica.Elehaviareser-
vadoumhotelnocentrodeBru-
xelas pelo site da rede Accor.

Acabou caindo em um hotel
nocentro -dacidadevizinha.
“Sódescobri issoquandoen-
trei noGoogleMaps”, conta.
Paraomochileiro,teraces-
so amapas - no celular, note-
book ou em lan houses - aju-
da o viajante a se livrar de
ciladas. “Em Lima há deze-
nasderuascomomesmono-
me. Para se achar é preciso
ver omapa”, diz ele, que vol-
toudoPeruháumasemana.
O paulista Fábio Hernan-
des está se preparando para
um mochilão pela América
do Sul em setembro, para is-
so, se baseia nos relatos de
outraspessoas. “Essas infor-
mações partem de quem já
foi e até de quemestá viajan-
do, como avisos do tipo ‘não
venhamparaacidade tal, es-
tou aqui e as estradas estão
interditadas’”, diz.
É nesse tipo de informa-
ção instantânea que o Twit-
terpoderiaserútil,masoser-
viço ainda não caiu no gosto
dos viajantes. “Eu uso, mas
ainda não tenho uma ideia
certa de onde ele vai chegar

nocasodo turismo.É impen-
sável que alguém em férias
fique twittando dicas a todo
momento”, diz Rodrigo Pu-
risch,criadordoblogAquela
Passagem (www.aquelapas-
sagem.com.br).
Elemesmodeu umuso in-
teressante para o Twitter
(@aquelapassagem):avisana
horasobrenovidadesedivul-
gapromoçõesdeúltimahora
dascompanhias.AlémdePu-
risch, dá para seguir gente
bem informada como a
@journeywoman, que posta
sobre viagens para mulhe-
res, e o @traveldudes, que
twitta dicas. No Brasil, vale
acompanhar o expert @ri-
qfreire (leia ao lado).

Viajarconectadorequeralgunscuidadosehábitos.Acompanhe
asdicasabaixoparanãopassarperrenguesdigitais.Mas,claro,só
depoisdecumprirascoisasbásicas: leveumcartãodecrédito/dé-
bitointernacionalenãodêpintadeturista(ladrõesadoram!).

Viagem

DICASDEVIAGEM

■■■Viajantestarimbadosexplicamcomousamainternetparaplanejarou
mudaroroteirodasfériasecomocolocamgadgetsemaçãonaviagem

Paris

Companhias:GPS,
celular, fórunse
atéoTwittersão
maisbemúteis

Amsterdã

Londres

:TATIANADEMELLODIAS

● Internet● Equipamentos

● Infra-estrutura ● Gerais
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Celular viraguiadeviagem RICARDOFREIRE

O“turistaprofissional”colu-
nistadocadernoViagem&
AventuradoEstadoéentu-
siastadasfacilidadestrazidas
pelatecnologiaaoturismo.
Conheçassuastécnicaspara
sedivertirsemseperder.

Qualseu'kitdesobreviência'
digitaldurantesuasviagens?
Obásicoéumadaptador
universalde tomadas.Na
última leveidois.Napróxima
vou levar três.É incrível a
quantidadedebateriasque
precisamser recarregadas
aomesmotempo– laptop,
câmera, filmadora, celular,
barbeador.Umpendrivepo-
deroso tambémé importan-
te, casoprecise transmitir
documentosde lanhouses.
Levoumcelulardesbloquea-
doparaequiparcomchip
pré-pagocompradono local.
Viajocomlaptopporquefoto-
grafocomcâmera reflexe
precisousaroPhotoshop
parapostarnoblog.

Roupasecelularétodaaba-
gagemdequealguém
precisa?
Desodoranteeescovadeden-
testambémvãobem(ri).Eu
acreditoqueascoisasandem
nessadireção,maseudesen-
volvidependênciadecâmera
reflexetenhofeticheportela
etecladodelaptop,entãopro-
vavelmenteeuvácontinuar
carregandomaispeso.

GoogleStreetViewtiraparte
dagraçadeconheceralgum
lugarnovo?
Nuncauseinemtivevontade.
Soudaquelesqueficamcom
sonovendoessesguiasvi-
suaischeiosdediagramase
fotosdetalhadasdemuseus
inteiros.Nãoachoquetiraa
graçadolugar:achoumaativi-
dadesemgraçanenhumade
sefazer.Prefirousarmeutem-
povendooendereçonoGoo-
gleMapsmesmo,paravera
proximidadedeestaçõesde
metrô–checoaslinhasno
urbanrail.net–eoutrasmu-
munhas.Achobemmaisútil
vasculharfórunsdeopinião,
ondeaparecemdetalhesque
oStreetViewnãomostra.

Quaisoscincosites‘nãosaia
decasasemvê-los’?
OprimeiroéoTripadvisor.
com,omaiorsitederesenhas
dehotéis–quede-
veserexami-
nadocom
calma,àpro-
curanãosó
deopiniões–
muitasdelas
sãopostasou

estimuladaspeloshoteleiros–,
massobretudodefatosnegati-
vosconcretos–overbooking,
sujeira,barulho.
Oviamichelin.coméespetacular
paraprogramarviagensdecarro
porEuropaeEstadosUnidos.Dá
paraprogramarnomodo“sight-
seeing”,quemostraositinerá-
riospanorâmicos.Parahorários
detremnaEuropa,banh.de/in-
ternational:hámaisdedezanos
noar,temobancodedados
maiscompleto–àsvezesapare-
cembaldeaçõesnão-oficiais.O
LonelyPlanet.coméótimopara
saberquandoirequandonãoira
qualquerpartedomundo;ne-
nhumoutroguiaabrangetantos
destinosnainternet.Osfóruns
tambémsãoótimos.Emportu-
guês,sevocêmepermiteo“mer-
chã”,euindicoomeublog,ovia-
jenaviagem.com,quetemuma
comunidadeantenada,genero-
saeviajadíssima.

Quandovocêestáperdidonum
lugarestranho,abreumcompu-
tador,olhanocelularoupergun-
taparaalguém?
Eusouaquelequeprefereolhar
nomapaaperguntaradireção
narua–pormedotantodeares-
postasererrada,quantodenão
entender–ouesquecer–oquea
pessoaindicar.Nãocostumo
fazerperguntascomplicadasa
passantes.Seder,esperoaté
poderabrirumcomputador.

Quandoatecnologiamaisatra-
palhadoqueajuda?
Quandoaconexãoficalentana
horaemquevocêmaisprecisa.
Serwebdependentepodeestra-
gardiasinteirosdeviagem.Ou-
trolanceaconsiderarsãoascom-
praspor impulsonainternete
quenãotêmpossibilidadede
endossoouremarcação.Uma
bobagenzinhaquevocêcometa
podecustarumababa.Emais
outra:muitagentesaicompran-
dopassagem low-costnaEuro-
paatortoeadireito,semsaber
queosvoosintra-europeuspode-
riamser incluídosnapassagem
porpreçossemelhantes.

Sitessubstituemguiasdevia-
gem?Aindavaleapenaterolivri-
nhoalinobolso?
Osdoissãocomplementares.Se
vocêseidentificacomumautor
oucomumafamíliadeguias,
valeapenacomprarelevar.Mas
muitasinformaçõesdalivãoes-
tardatadas;hojeopoderestá
comquemacaboudevoltardo
lugarepostoualgonainternet.
Detodomodo,vocêvaipreci-
sarda“base”doguiapara
aproveitarmelhorasdicas
easestratégiasquepescou
narede.
● LUCASPRETTI

Tóquio

●●● Imaginecolocarnoseucelu-
lartodosospesadosguiasde
viagem,mapasenormesincô-
modosdeabrireanotações
sobrehotéis, restaurantese
locaisturísticosquevocêquer
visitar. Issoécompletamente
possível,masexigequevocê
tenhaumcelularavançadoque
tenhapelomenosumacone-
xãoWi-Fi.Éfácilencontrar luga-
rescomacessoàinternetsem
fiodegraça,por issooWi-Fié
imprescindívelparanavegar
nawebpelotelefonesemgas-
tarfortunascomaoperadora.

OiPhoneéocelularmais
completonessesentidopor-
que,alémdeteraconexãosem
fio,vocêpodeinstalar inúme-
rospequenosprogramassobre
viagensnotelefone,disponí-
veisna lojadeaplicativos iTu-
nesAppStore.

Algunsexemplosdoquevo-
cêpodecolocarno iPhonesão:
mapasdemetrô, tradutores
instantâneos,calculadorasde
câmbioetabelascomoshorá-
riosdetrensedevôos.Além
disso, famososguiascomoo
LonelyPlanettêmversõespara
celulardeseus livros.

Outradica: sevocêcostuma

usardocumentosdetextodo
Wordparaanotarcoisas importan-
tesquepesquisounaweb(como
endereçosdehotéis,nomesde
restaurantes, lugares legaispara
visitar,etc.)podepassaresses
arquivosparaocelulareabri-los
duranteaviagemsemprequequi-
serconsultá-los.Normalmenteos
celularescomooiPhoneconse-
guemabrirdocumentosdetexto
doWord.

Parase localizaremumacida-
dedesconhecidaeprocurarende-
reços, instaleoaplicativodoGoo-
gleMaps,disponívelnositemóvel
doGoogle(http://m.google.
com).Seocelular tiverumrecep-
torGPS,a localizaçãodeonde
vocêestiverémaisprecisa.

Tambéméumaboa instalarum
aplicativoparafalarnoSkype,
comooFring.Assimvocêconse-
guesecomunicar,degraça,com
outrosusuárioquandootelefone
estiverconectadonoWi-Fi.

Paratelefonardoexterior,prefi-
racomprarumchippré-pagode
umaoperadora localparafalar
comoBrasil.Saimaisemconta.

Adependênciadotelefoneé
umproblemaseabateriaacabar.
Alémdocarregador, leveuma
bateriaextra. ● FILIPESERRANO
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