
ovas categorias de produtos tec
nológicos não surgem todo dia. 
Pense nas revoluções iniciadas 
pelo iPhone (2007) e pelo iPad 

(2010). Isso ajuda a explicar a expecta
tiva e a excitação causadas pelo Glass. 
A nova criação do Google tem a aparên
cia de um par de óculos, mas é na reali
dade uma minitela montada sobre hastes 
flexíveis, que incorporam câmera, sen
sores e um computador. O prisma que 
projeta imagens diretamente no olho do 
usuário permite navegar pela internet e 
acessar aplicativos, como o GPS. "Ele 
me lembra o momento em que eu abri a 
embalagem do Apple I I , em 1977. Era 
caro. não fazia muita coisa, mas eu sabia 
que minha vida havia mudado", entu
siasma-se o americano Robert Scoble. 
cujo blog Scobleizer é referência em di
vulgação tecnológica. O Apple II foi o 
primeiro computador pessoal, e o mun
do nunca mais foi o mesmo por sua cau
sa. O Glass é a estrela de uma nova ca
tegoria nomeada de wearable gadgets. 
São aparelhos computadorizados que 
podem ser vestidos ou usados sobre o 
corpo, como roupas e pulseiras. 

O potencial dos wearables é enorme, 
sobretudo do Glass. Mas, por enquanto, 
não adianta correr às lojas. O Google 
apenas começou a distribuir os primeiros 
aparelhos, em versão de teste. Foram só 
2 000 unidades, a 1500 dólares a peça. 
com vendas restritas a especialistas na 
área. O objetivo é dar tempo aos desen
volvedores para testá-lo e criar aplicati
vos para o Glass. Uma das regras impos
tas a eles pelo Google proíbe a utilização 
de programas de reconhecimento facial. 
É uma ação preventiva da empresa para 
acalmar as preocupações relativas à pri-

vacidade. Afinal, o Glass dispõe de uma 
câmera que fotografa e filma. Nisso é 
igual a qualquer smartphone. mas seu 
uso é muito mais discreto, a ponto de ser 
quase imperceptível. 

O Glass é para os smart glasses — 
ainda que, a rigor, o Glass não seja um 
par de óculos, pois as lentes são opcio
nais, ele é colocado nessa subcategoria 
dos wearables — o que o Apple IT foi 
para os computadores: não é a primeira 
tentativa de laboratório, já que expe
riências similares ocorreram nos anos 80 
e 90. mas é aquela em condições de vin
gar. Pesando apenas 42 gramas, o Glass 
assenta-se confortavelmente no rosto. 
Para ligá-lo. basta um gesto com a cabe
ça ou um dedo na haste. Simples assim. 
Há programas que detectam piscadas de 
olhos, mas a maior pane da navegação 
deve ser feita por comando de voz ou por 
toque. Dono de um dos exemplares de 
teste, o desenvolvedor Breno Masi. di
retor da Movile e sócio da consultoria 
Onoffre, avalia que as pessoas podem 
demorar a se adaptar aos comandos, co
mo aconteceu com o iPad. Porém a de
mora não será longa. "O uso do Glass é 
natural e viciante". diz Masi. 

A versão do Glass distribuída a de
senvolvedores tem funções limitadas. 
Sem 3G ou 4G, precisa da conexão de 
um smartphone para acessar a internet. 
Da mesma forma, ainda que seja possí
vel configurá-lo diretamente nas hastes, 
é mais simples utilizar um aplicativo de 
celular para esse fim. A lista de progra
mas disponíveis, como um do Facebook. 
é pequena. A variedade deve aumentar 
até o fim do ano. quando o Glass chega 
às lojas. Não se sabe se até lá o Google 
terá resolvido o mais irritante dos pro
blemas atuais: a bateria, cuja carga se 
esgota com poucas horas de uso. 

Como muitas vezes ocorre com novas 
tecnologias, o Glass desperta cena des
confiança. Estados americanos estudam 
proibir seu uso ao volante, como já acon
tece com o celular, pois ele pode distrair 
o motorista. A discussão é mais intensa 
quando o assunto envolve o direito à pri
vacidade. Uma organização recém-criada. 
Stop the Cyborgs (Pare os Ciborgues). 
obteve seus quinze minutos de fama com 
uma campanha pela internet para banir a 
utilização do Glass em espaços públicos. 
Alguns bares e cassinos americanos já 
adotaram essa providência. Há motivo 
para tanto alarde? Sarah Rotman Epps. da 
Forrester, consultoria americana de tecno
logia, põe racionalidade na discussão: "O 
Glass evidencia problemas de privacidade 
já levantados pelo smartphone. Muitas 
vezes, inovações tecnológicas exigem 
adaptações de nossas etiquetas sociais. E 
é o que vai ocorrer com o Glass". 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 46, n. 24, p. 114-115, 12 jun. 2013.




