
Há um brasileiro à frente do de-
senvolvimento de aplicativos e
serviços da plataforma Android,
o sistema operacional do Google
para smartphones. Hugo Barra,
34 anos, nasceu em Belo Horizon-
te (MG) apenas três anos depois
da criação do primeiro telefone
realmente móvel pela Motorola,
o Dynatac 8000X, nos EUA. Ele
atualmente é diretor de produ-
tos móveis no Google e, a partir
da sua experiência na área, acre-
dita que 2011 será o “ano da vira-
da para smartphones” e conexão
móvel não só nos países mais ri-
cos, mas também aqui, no Brasil.

Já formado, com seu diploma
de engenheiro elétrico, pegou
um avião e voou para Boston, a
capital de Massachusetts, na cos-
ta leste dos EUA, para fazer mes-
trado em computação no MIT,
um dos institutos de tecnologia
mais importantes do mundo. Lá,
reuniu alguns amigos e, juntos,
abriram uma empresa “bem fun-
do de garagem”, a Lobby7, que
desenvolvia tecnologias de reco-
nhecimento de voz humana por
máquinas.

Passado um tempo de traba-
lho, uma das maiores empresas
do setor, a Nuance Communica-
tions, comprou a empresa dos ra-
pazes. Barra virou diretor de pro-
dutos, cresceu e assumiu a cadei-
ra de diretor da empresa. Na

N u a n -
ce foi um
dos responsáveis pela
produção do primeiro celular
com o sistema operacional An-
droid e motor de reconhecimen-
to de voz.

Em 2007, o brasileiro Mário
Queiroz, que na época era o res-
ponsável pelos produtos da área
mobile no Google, sabendo do
trabalho de Barra o convidou pa-
ra fazer parte da equipe no escri-
tório de Londres – o maior do
Google. Três anos depois, Quei-
roz deixou o setor para se dedi-
car à Google TV, e seu amigo mi-
neiro assumiu a sua cadei-
ra, passando a ser o res-
ponsável pelos proje-
tos relacionados ao
Android (e seus
500 engenheiros
que trabalham dedica-
dos à plataforma), aplica-
tivos e todos os produtos
do Google adaptados para
a plataforma móvel (Goo-
gle Mobile, YouTube, Gmail).

Nesse período, o brasileiro
participou de dezenas de proje-
tos. Em um deles, o Google Bu-
zz, inclusive gerou acusações
de invasão de privacidade pelos
usuários, por tornava exposta a
lista de contatos com os quais o
usuário havia se relacionado re-
centemente. Barra trabalhou
em um mecanismo de geolocali-
zação que exibia em tempo real
no Buzz o endereço usuário,
mas rebateu a ideia de violação

de privacidade di-
zendo que só depen-

deria do usuário, aceitar
ou não o serviço. “Quem qui-
ser, coloca.”

Quando o assunto é Android,
Barra fica animado e diz, orgu-
lhoso, que o crescimento da pla-
taforma se deve essencialmen-
te ao tipo de ecossistema que
criaram. Nesse meio, ecossiste-
ma é um ambiente no qual to-
dos os elementos se relacionam
em harmonia, neste caso ele se
refere aos desenvolvedores
(que criam novos programas ou
aplicativos para o Google), a

empresa, os supor-
tes e ferramentas

para que tudo isso
dê certo.

Aberto. O Android é
uma plataforma aber-
ta, o que quer dizer
que qualquer um tem
acesso às linhas de có-

digos que o formam e
podem assim modificá-lo, criar
coisas novas em cima, e – o que
é mais interessante – ganhar di-
nheiro com isso. “Você pode co-
locar o Android numa geladei-
ra, num carro, num tablet. Ho-
je, se você observa o mercado, a
opção por uma plataforma aber-
ta é uma necessidade clara.”

Segundo os últimos dados so-
bre o mercado de smartphones
do instituto de pesquisa comS-
core, a plataforma Android foi a
única a crescer (6,5%) nos seis

meses anteriores a setembro
deste ano. “Eu não tenho a me-
nor dúvida de que esses re-
sultados se devem ao
ecossistema que
criamos.” Hoje são
22 empresas fabri-
cando aparelhos com
Android. Há, pela últi-
ma contagem de Barra,
96 aparelhos no merca-
do com o sistema opera-
cional deles. Em termos de apli-
cativos e interesse de desenvol-
vedores, o Android Market (lo-
ja para comprar ou baixar apli-
cativos) já possui mais de 100
mil apps no acervo. Comparan-
do, a rival Apple, popular pelo
iPhone, tem mais de 250 mil
aplicativos na App Store.

Recentemente, Barra veio ao
Brasil anunciar o lançamento
do sistema de pesquisa e de na-
vegação via GPS para smartpho-
nes usando apenas a voz. A tec-
nologia já funcionava nos EUA
e em países da Europa, mas na
América Latina, o Brasil foi o
primeiro. O motor de reconhe-
cimento em inglês demorou
quatro anos para ser construí-
do, e mais um criando um siste-
ma de generalização, sendo as-
sim possível adaptá-lo para ou-
tros idiomas. No Brasil, o traba-
lho durou de quatro a seis me-
ses, da coleta de vozes de pes-
soas de diferentes idades e re-
giões a testes interativos.

O mineiro se empolga ainda
com os projetos que estão por

vir para o Brasil e que ele está
ansioso para lançar. Entre eles

uma ampliação do Google
Translate, o Voice Ac-

tions e o Google Go-
ggles (leia abaixo).

Virada. “Do ponto
de vista do Google, acho
que 2011 vai ser o ano da

virada para smartpho-
nes”, profetiza. Para ele, o

preço dos celulares tende a cair
muito até o ano que vem. Nesse
cenário, o custo do plano de da-
dos também passará a ser bem
menor do que é hoje. “Vender
um smartphone e não negociar
um plano de dados não compen-
sa, comercialmente falando. Is-
so vai mudar.”

Para Barra, as perspectivas se
referem não só ao Brasil, mas a
outros países em crescimento,
como Rússia. Em um estágio
um pouco mais avançado, estão
países do sudeste asiático, co-
mo China, Índia, Indonésia e
Filipinas que possuem ní-
veis muito elevados
de acesso à in-

ternet feito por celulares em
comparação àqueles feitos por
laptops e desktops. “Nesses paí-
ses, muitas vezes, a única forma
de uma pessoa acessar a inter-
net é por um aparelho móvel,
porque o fio de conexão pode
não chegar à sua casa, mas o si-
nal da empresa de telefonia
sempre chega”, explica Barra.

Na Índia, país com uma popu-
lação cinco vezes maior do que
a do Brasil, há muitas cidades
sem eletricidade. Mesmo nes-
ses locais, as pessoas têm celu-
lar e a maior dificuldade é carre-
gá-lo – nesse caso, apela-se pa-
ra barraquinhas nas quais ambu-
lante cobram uma taxa para
que o cliente carregue a bateria
do celular usando uma bateria
de carro. “A telefonia vai fazer
que uma quantidade gigantesca
de pessoas que não têm acesso
à internet passe a ter”, opina.

ANDROID
BRASILEIRO

Nascido em Minas três anos depois
do lançamento do primeiro celular
do mundo, ele agora responde pelo
desenvolvimento da plataforma
Android, sistema operacional
móvel do Google

Traduz frases faladas em japo-
nês (por exemplo) para portu-
guês, mas não o inverso. Esse
é o próximo desafio de Hugo

● Voice Actions ● Google Goggles● Translate

“A próxima geração da interfa-
ce de voz”. Faz tudo por voz:
liga, manda SMS, e-mails. De-
safio: adaptá-lo para o Brasil

Nem texto, nem voz. O Goggles
busca resultados a partir de
fotos. A expectativa é que seja
lançado no ano que vem
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