


A cena é comum. Depois das aulas
(e das provas), universitários reúnem-se
em bares para bater papo. No Recife, esses
encontros são diferentes. Um dos princi-
pais pólos da efervescência tecnológica
no país, a cidade pernambucana é dotada
de centros e incubadoras de negócios que
criam produtos e serviços com tecnologia
de ponta. Quem move esses projetos são
estudantes. Entre uma partida de bilhar e
um copo de cerveja, eles discutem formas
de tirar do papel suas idéias inovadoras.

Foi num desses papos de boteco que Madson Menezes, Carlos
Eduardo Rodrigues e Ivan Cardim, três estudantes com ida-
des entre 23 e 25 anos, do curso de ciência da computação da
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), rascunharam
o Virtual Eye, ou simplesmente vEye, um sistema que ajuda
deficientes visuais a andar com mais segurança pelasruas. O
vEye é composto por um par de pulseiras interligadas por co-
nexão semfio a um celular munido de um programa de compu-
tador especial e GPS, sistema de localização por satélite. O usu-
ário traça a rota no aparelho e, no caminho, é orientado a virar
à esquerda ou à direita por vibrações emitidas pelas pulseiras.

A idéia foi desenvolvida para a quarta edição do
Imagine Cup, uma competição de inovação realizada to-

dos os anos pela Microsoft. O objetivo dos estudantes era
obter pelo menos a terceira posição na eliminatória bra-
sileira da edição de 2O06 do concurso. Foram mais lon-
ge. Conquistaram o segundo lugar na final, disputada
por 17 mil concorrentes de todo o mundo. Agora, o proje-
to universitário premiado virou um negócio promissor.

O vEye faz a macronavegação entre um ponto e ou-
tro. Não é o primeiro aparelho criado para ajudar na loco-
moção de deficientes visuais, mas é um dos mais simples e
práticos. "Outros produtos orientam por comandos de voz,
mas isso pode se confundir com os barulhos da rua", diz
Amintas Neto, gerente de programas acadêmicos da Mi-
crosoft. "E os aparelhos com vibração costumam ser gran-
des como um laptop." O coração do vEye é um programa
de computador instalado em um celular que cabe no bolso.

A inspiração veio de casa. O tema da Imagine
Cup era saúde. Ivan Cardim propôs, então, usar as técni-
cas de computação aprendidas na faculdade para ajudar
seu avô, diabético e que perdia a visão. "Queríamos uma
espécie de olho virtual, algo que desse liberdade de ação
aos deficientes", diz Menezes. Foram sete meses de pes-
quisas até criar o sistema, que impressionou Bill Gates.

O encontro entre os estudantes brasileiros e Gates deu-
se numa exposição de todos os projetos finalistas do concur-
so, realizada em Redmond, sede da Microsoft, antes da etapa



final. Os três rapazes estavam cm um estande no fundo do
pavilhão e esperavam ser uma das últimas equipes a ser visi-
tadas. Mas Bill Gates entrou pela porta de trás e foi ao encontro
deles logo no início. "De repente, o homem em pessoa estava
na nossa frente", diz Menezes. "Ficamos meio paralisados,
queríamos conversar, trocar idéias, mas sempre medindo as
palavras, para não falar besteira." Os estudantes tiveram sete
minutos para explicar como funcionava o sistema, desenvol-
vido com tecnologia Microsoft. Foi o bastante para despertar
a curiosidade do empresário, que fez algumas perguntas e saiu
com uma camisa da seleção brasileira nas mãos. "A qualidade
desse trabalho é uma forte indicação de que veremos grandes
avanços tecnológicos no futuro", disse Gates. "Espero que sirva
de inspiração para estudantes em todo o mundo." No retorno
ao Brasil, depois da final da competição, realizada na índia, o
troféu de segunda colocação confirmava as palavras de Gates.

De volta à UFPE, um choque de realidade. "Num dia
você está com Bill Gates e, no outro, fazendo prova", diz Mene-
zes. Entre exames e trabalhos, os criadores do vEye se dedica-
vam a encontrar investidores para sua criação. O grupo levou,
então, o vEye a outra competição: o Desafio GV-Intel, uma dis-
puta de planos de negócios de universitários, mestrandos e
doutorandos que busca idéias promissoras. Dessa vez, saíram
campeões. "A idéia era ótima, mas ainda faltava uma visão de
mercado mais aprimorada", diz Thiago Cruz, coordenador do
desafio. Além do prêmio de R$ 40 mil, os jovens representa-
ram o Brasil na Intel+UC Berkeley Technology Entrepreneur-
ship Challenge, um concurso mundial de idéias de negócios
com produtos tecnológicos realizado na Califórnia. Consegui-
ram de novo um segundo lugar. Mais importante foi ganhar
o direito de participar de um curso que os ajudaria a refinar a
proposta para investidores. Com essa ajuda, eles identificaram
um público-alvo de 10 milhões de deficientes visuais brasilei-
ros e um mercado avaliado em R$ 30O milhões mensais. Esses
argumentos convenceram a Finep, financiadora de estudos e
projetos ligada ao Ministérioda Ciência e Tecnologia, a bancar
a idéia, com R$ 1 milhão. Em meio à correria da nova vida de
empreendedor, os três foram, em abril deste ano, apresentar o
vEye no Fórum de Líderes do Governo, nos Estados Unidos.

Mas o sucesso teve seu preço. O trio virou uma du-
pla. Cardim, o autor da idéia inicial, hoje trabalha como en-
genheiro de software da Microsoft no Canadá. Enquanto
isso, Rodrigues e Menezes dedicam-se, na Inove Informáti-
ca, empresa que adotou o vEye, a criar um negócio rentável
em até quatro anos, e a melhorar o produto. Uma idéia é usar
a vibração do próprio celular, para baratear o seu custo: dos
atuais US$ 2 mil, sairia por US$ 300. Como eles pretendem
fazer tudo isso? "Precisamos de mais algumas reuniões na
mesa de um bar para discutir as opções", diz Rodrigues.
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