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Notas e análises. Acompanhe as
notícias de tecnologia no site do Link
www.estadao.com.br/link

A sensação de vestir o Google Glass
pela primeira vez é estranha. Acostu-
mados a usar as mãos para coman-

dar eletrônicos, há uma impressão de não
saber o que fazer com o dispositivo. Apesar
de a armação ser leve (36 gramas), a falta
de costume faz você manter a cabeça estáti-
ca. Para quem olha de fora, imagino que se-
ja igualmente estranho.

Com o passar do tempo, as ações se torna-
ram mais naturais e pude abstrair o ambien-
te ao meu redor. Depois de alguns minutos,
era como se eu tivesse o acessório há tem-
pos. O caráter intuitivo do dispositivo é,

sem dúvida, um de seus pontos fortes.
Os óculos vêm com duas opções de lentes

– transparentes e escuras, ideais para áreas
externas – e contam com um dispositivo
um pouco acima do campo de visão que pro-
jeta imagens no olho.

A mudança de ponto de vista é surpreen-
dente. Acostumados a olhar para baixo pa-
ra buscar informações, o Google Glass per-
mite interagir mais com o meio ao redor.
Nada mais escapa aos olhos – e às lentes.
Com conexão à internet, o dispositivo aces-
sa conteúdo online por comando de voz ou
com poucos toques em uma área sensível
na lateral direita.

Conectado diretamente à conta do usuá-
rio no Google (o que inclui agenda), é possí-
vel, com poucos comandos, acessar
e-mails, mapas e páginas de busca, além de
tirar fotos e gravar vídeos em alta resolu-
ção (720p) que podem ser compartilhados

nas redes sociais.
Para acionar as funções dos óculos, antes

é preciso falar “Ok, Glass”. Em seguida, o
usuário diz o quer fazer (em inglês): “grave
um vídeo” ou “qual é a altura do Empire
State?”. Isto divide opiniões. Conversar
com um par de óculos em público é uma si-
tuação, no mínimo, desconfortável.

O som do Google Glass é uma evolução à
parte. Sem alto-falante ou entrada para fo-
ne de ouvido, o som é projetado por vibra-
ções no crânio de um tipo de botão em uma
das pernas dos óculos, posicionado logo
atrás da orelha. Com este sistema, somente
quem está usando os óculos ouve o áudio
de conversas telefônicas ou vídeos.

Como, exatamente, ele deve modificar os
padrões que conhecemos até agora não se
sabe. Especulações à parte, fato é que o pro-
jeto é impressionante e abre um grande le-
que de possibilidades interativas.

✽

Avaliação: Aline Ridolfi

Eletrônicos vestíveis já são realidade

Nada mais escapa aos
olhos – e às lentes –
com o Google Glass

Virada. Com desaceleração das vendas de computadores e smartphones no mundo, fabricantes grandes e pequenos já veem nos
aparelhos ‘para vestir’ uma nova categoria de produto; óculos do Google são considerados a principal novidade que vai redefinir o setor

● Oportunidade

LINK ONLINE

“As tecnologias
vestíveis ainda estão
sendo moldadas, mas já
representam um enorme
potencial para o mercado”
Rich Tehrani
PRESIDENTE DA WEARABLE

TECHNOLOGY EXPO

● Projeção otimista

US$ 4,6 bi
É quanto as vendas de eletrôni-
cos vestíveis, como relógios inte-
ligentes, sensores que monito-
ram atividades físicas e óculos
de realidade aumentada (como o
Google Glass) deverão movimen-
tar em 2013, segundo a consulto-
ria Visiongain

30,4%
Deve ser o crescimento anual do
setor de eletrônicos vestíveis até
2017. Segundo a consultoria Mar-
ketsandMarkets, 134,3 milhões
de unidades de produtos do tipo
devem ser vendidos em 2018,
movimentando até US$ 8,36 bi-
lhões daqui a cinco anos

Aline Ridolfi / NOVA YORK

ESPECIAL PARA O ‘ESTADO’

Os óculos do Google só serão
lançados comercialmente no
ano que vem, mas seu impac-
to já é sentido na indústria de
tecnologia. Em um momento
em que as vendas de smart-
phones e computadores desa-
celeram, fabricantes grandes
e pequenos começam a desen-
volver eletrônicos que po-
dem ser “vestidos”, inaugu-
rando uma nova categoria pa-
ra estes setores tão dependen-
tes de inovação tecnológica.

Esse movimento foi observa-
do durante a Wearable Tech Ex-
po (Exposição de Tecnologia
Vestível), realizada há duas se-
manas em Nova York (EUA).
Com cerca de 30 palestrantes, a
conferência deu ideia do tipo de
computador “vestível” que po-
de chegar ao consumidor.

O que antes parecia filme de
ficção científica está mais próxi-
mo do que pensávamos. Muitos
dos produtos apresentados na
feira visavam à saúde e ao bem-

estar. Entre eles, estava o
M-SporTracker, uma faixa para
o braço que monitora o bati-
mento cardíaco durante a ativi-
dade física. Associado a um apli-
cativo, ele armazena os dados
coletados para futura avaliação.

Seguindo a mesma linha, ou-
tro destaque da feira foi o apare-
lho Shine, apresentado pela
Misfit Wearables, cujo funda-
dor vem ao Brasil este mês
(mais informações na pág. ao la-
do). Assim como outros monito-
res de atividade, as informa-
ções coletadas são transferidas
para um aplicativo.

“As tecnologias vestíveis ain-
da estão sendo moldadas, mas
já representam um enorme po-
tencial para o mercado”, diz
Rich Tehrani, presidente da
Wearable Tech Expo.

O setor de tecnologia vestí-
vel ainda é incipiente, mas a pre-
visão é de que movimente US$
4,6 bilhões neste ano, de acordo
com um estudo da consultoria
britânica Visiongain. Entre os
aparelhos citados pelo estudo,
estão relógios inteligentes, sen-
sores que geram relatórios so-
bre saúde, dispositivos para me-
dir o desempenho de exercícios

físicos e óculos de realidade au-
mentada, como o Google Glass.

Segundo o relatório, os ócu-
los do Google devem “redefi-
nir” o mercado de vestíveis e a
Apple deve ser seu maior rival,
com um possível relógio eletrô-
nico que se conecta ao iPhone.
“Acreditamos que o mercado
de tecnologia vestível seguirá o
mesmo paradigma que os
smartphones e tablets, e que
nos próximos cinco anos esses
aparelhos terão um crescimen-
to explosivo”, diz a consultoria.

Um outro estudo da empresa
de pesquisas MarketsandMar-
kets prevê que as vendas desses
produtos devem crescer 30,4%
ao ano e vão a movimentar US$
8,3 bilhões até 2018.

Versátil. Os aparelhos são ves-
tidos como roupas e interagem
diretamente com o corpo dos
usuários. Por isso, eles têm sido
uma tecnologia versátil, aberta
a novas experimentações.

Um dos setores que mais
avançam é o de produtos espor-
tivos. A Nike, por exemplo, tem

investido neste tipo de tecnolo-
gia e uma das apostas da marca
são os eletrônicos vestíveis, co-
mo a pulseira FuelBand.

O aparelho é uma espécie de
relógio que registra a atividade
física diária e alerta, por meio
de avisos luminosos, se o usuá-
rio está se movimentando o sufi-
ciente. Um site e um aplicativo
analisam as informações de for-
ma que o usuário compreenda
melhor suas atividades físicas.
“Nós queríamos achar um jeito
de manter as pessoas motiva-
das e ativas”, diz o vice-presi-
dente de esporte digital da Ni-
ke, Stefan Olander.

Outro mercado impulsiona-

do pelo crescimento das tecno-
logias vestíveis é o dos aplicati-
vos. Como a maioria dos produ-
tos serve para captar dados, na-
da mais natural do que o desen-
volvimento de programas para
smartphones que analisem as
informações.

Especialista em criar aplicati-
vos para óculos inteligentes, a
SilicaLabs é a responsável pelo
GlassFit, um software para o
Google Glass que sugere roti-
nas de exercícios físicos. Além
do aplicativo, a empresa criou
também o SimpleWing, softwa-
re gratuito de criação de apps
para os óculos do Google.
Quem aproveitou o lançamen-
to para se inserir neste mercado
em expansão foi a National Geo-
graphic, que criou um aplicativo
que oferece imagens e manche-
tes de suas publicações digitais.

Ficção. A computação vestível
tem servido de inspiração para
projetos experimentais que bei-
ram a ficção científica. A Innove-
ga, empresa norte-americana
que desenvolve dispositivos
vestíveis, apresentou no início
deste ano um protótipo de len-
tes de contato de realidade au-
mentada – a iOptik.

Associadas a uma armação
de óculos, as lentes aplicam ca-
madas de informação sobre a vi-
são. Ainda sem previsão de lan-
çamento, esta tecnologia pro-
mete ser melhor do que a desen-
volvida pelo Google.

O projeto se assemelha à his-
tória do curta-metragem futu-
rístico Sight, que retrata um per-
sonagem que usa uma lente de
contato inteligente do tipo. Tu-
do é feito através das lentes. Ao
cortar um legume, a lente proje-
ta o tamanho exato dos pedaços
que ele precisa cortar. Ao sair
para um encontro romântico,
ele puxa dados de redes sociais
sobre seu par. Há um ano, quan-
do o filme foi lançado, tecnolo-
gias assim pareciam distantes,
mas hoje já estão mais próxi-
mas da realidade. / COLABOROU

FILIPE SERRANO

● O Google Glass abre novas possibilidades de usos para os eletrônicos no dia a dia, e deixa a tecnologia em segundo plano

COMO FUNCIONAM OS ÓCULOS DO GOOGLE

INFOGRÁFICO: WILLIAM MARIOTTO/ESTADÃO

Sem fones
Um transmissor de 
áudio encostado na 
cabeça envia o som 
diretamente para o 
ouvido interno por meio 
de vibrações nos ossos 
da cabeça, o que elimina 
a necessidade de fones 
de ouvido ou 
alto-falantes

Processamento
O computador interno do 
Glass é equipado com 
GPS, conexão Wi-Fi e 12 
GB de armazenamento

Controle de toque
Lateral é sensível ao 
toque para comandos 
direcionais simples: 
direita, esquerda, para 
cima e para baixo

Bateria
Suficiente para 
‘um dia de uso’

Microfone
Para os comandos de voz 
e ligações telefônicas

Camada visual do Glass
As informações aparecem como 
uma imagem translúcida

O que o usuário vê

Visão normal

O que ele faz

COMANDO DE VOZ
Ao falar “Ok, Glass”, 
o usuário aciona o 
dispositivo para 
comandar as ações 
dos óculos

“OK, Glass”

W 34th St

“Tire uma foto”
Câmera registra a imagem da visão 
natural do usuário

Mensagens
Para enviar uma mensagem, basta 
ditá-la para o Glass

Buscas
Faça buscas no Google usando o 
reconhecimento de voz

Traduções
Sistema de tradução do Google 
também foi adaptado para o Glass

Ligações
Conectados a smartphones, óculos 
recebem ligações e entram na web

“Faça um vídeo”
Óculos gravam um filme do que você 
está vendo

Video-chamadas
Para transmitir imagens ao vivo para 
os amigos

Mapa
GPS embutido coloca o mapa do 
trajeto no campo de visão

PRISMA
Projeta a imagem 
de uma tela 
translúcida por 
cima da visão do 
usuário

VISÃO NORMAL
Usando o Glass, a 
pessoa continua 
vendo o ambiente 
externo normalmente

Retina
As duas 
imagens são 
projetadas 
ao mesmo 
tempo

Câmera
Faz fotos em
5 megapixels
e vídeos de alta 
definição
(720p HD)

5 cores
‘Carvão’, 
‘Tangerina’, 
‘Xisto’, ‘Algodão’ 
e ‘Céu’

Peso
36.3 
gramas

Lançamento
comercial: 2014
Uma versão de testes foi vendida 
a desenvolvedores e pessoas 
selecionadas pelo Google

Preço
Não definido.
O modelo de teste foi 
vendido a
US$ 1.500 (R$ 3.390)

1

2

3

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



%HermesFileInfo:B-11:20130805:

O ESTADO DE S. PAULO SEGUNDA-FEIRA, 5 DE AGOSTO DE 2013 Economia B11

Ligia Aguilhar

Em 2010, o norte-americano
Sonny Vu criou o primeiro
hardware médico para iPhone:
o iBGStar, dispositivo que aco-
plado ao celular faz a medição
da glicose para diabéticos. Sua
nova empresa, a Misfit Weara-
bles, quer ir além e assumir a
dianteira no desenvolvimento
da tecnologia de vestir.

O Shine, primeiro produto

da marca, é um botão de metal
que pode ser usado como bro-
che, relógio ou colar para me-
dir a atividade física praticada
por uma pessoa.

No dia 14, Vu desembarca no
Brasil para participar do Fó-
rum Saúde Digital. Em entre-
vista ao Link, ele falou mais so-
bre as tendências do mercado
de vestíveis.

● Por que criou a Misfit?
A maioria dos vestíveis ainda
não é realmente
usável. As pes-
soas parecem
muito nerds ou
i d i o t a s c o m
eles. Decidi-
mos entrar na

área para criar coisas realmen-
te usáveis. Esses produtos
não podem mais ser de plásti-
co e borracha, mas fabricados
com materiais que as pessoas
valorizam, como metal, cris-
tal, lã, couro... Muitos vestí-
veis funcionam da seguinte
forma: se você usar o produ-
to, pode ter tal dado. Nossa
ideia é criar produtos com tan-
to apelo que você vai querer
usar mesmo que ele esteja
sem bateria.

● Você usaria o Google Glass?
Definitivamente não. Se as ba-
terias acabassem, não usaria
porque não ficaria bem.

● Você já afirmou que os vestí-
veis não devem se preocupar
com a moda. Por quê?
Porque o que funciona hoje
deixa de fazer sucesso no futu-
ro. O ideal é criar algo que pos-
sa se misturar à moda. Outro
caminho é criar produtos invi-
síveis.

● Como a tecnologia vestível vai
afetar o mercado de saúde?
Os vestíveis vão promover en-
tendimentos sobre o nosso cor-
po que não tínhamos antes. Na
Misfit, buscamos os melhores

dados para ajudar as pessoas a
mudarem seus hábitos e serem
mais ativas para ter menos pro-
blemas de saúde no futuro.

● Há uma preocupação com a pri-
vacidade envolvendo os vestí-
veis. Como lida com isso?
O Google Glass realmente le-
vanta preocupações porque é

um produto mais geral. Nin-
guém sabe para onde os dados
vão. Mas a maioria tem funcio-
nalidades específicas. No caso
do Shine, você transfere os da-
dos para o seu telefone.

● Qual o futuro dos vestíveis?
Esse mercado vai mudar a for-
ma como cuidamos da nossa
saúde e provocar uma ruptura
em algumas indústrias. As pes-
soas querem coisas que pos-
sam vestir para não ter de car-
regar a tecnologia. Hoje, os ves-
tíveis nos fazem parecer com
robôs e ciborgues, mas em cin-
co ou dez anos a maioria vai
vestir esses produtos.

● Qual o futuro da Misfit?
O próximo produto, chamado
Mars, será lançado em janeiro,
terá mais sensores, mais infor-
mações e será invisível.

Netflix permite criar
múltiplos perfis

SEGURANÇA STREAMING

L aptops/notebooks, lembra-
se deles? Parece que, de uns
tempos para cá, só ouvimos

falar em tablets, ultrabooks, conver-
síveis ou híbridos. Mas bons laptops
continuam a ser lançados a toda ho-
ra e isso é ótimo. OIdeaPad Z400 da
Lenovo é uma prova disso.

A primeira impressão ao pegá-lo
nas mãos é ambígua. Ao mesmo tem-
po que este é obviamente um produ-
to muito robusto e resistente, ele
também é bastante pesado, com
seus 2,4 quilos. O peso é sentido tam-
bém na hora de se abrir a tampa, que
pede uma forcinha a mais.

Se antes aparelhos como este
eram o melhor da portabilidade, ho-

je em dia fazem mais sentido como ter-
minais para ficar na mesa de casa ou do
escritório do que para serem carrega-
dos para toda parte.

O IdeaPad Z400 tem tela de toque
opcional. Para ter o recurso, o usuário
paga R$ 300 a mais. A vantagem do
touchscreen nesse tipo de aparelho
ainda é questionável. Ergonomicamen-
te, não faz muito sentido. Por outro
lado, clicar em itens na tela é muitas
vezes um movimento mais simples do
que mirar com o dedo no trackpad.

A resolução da tela do Z400, que é
LED e HD, é um de seus destaques. A
resolução é excelente. A webcam grava
vídeos em alta definição (720p).

O processador tem opções de 2,50

GHz e 2,90 GHz. O espaço interno da
máquina é de um 1 terabyte.

O sistema operacional é o Windows
8, com a opção de se ir para o ambiente
clássico se o usuário preferir.

Entre os aplicativos já instalados, es-
tão Evernote, Skype e Kindle. A Leno-
vo também oferece espaço de armaze-
namento em nuvem (online) gratuito
para o comprador.

Para os que preferem guardar suas
coisas de um jeito mais antigo, há um
gravador de CD/DVD. Vem a calhar:
com a paranoia instaurada pelo moni-
toramento do governo norte-america-
no, não são poucos os que vêm repen-
sando a ideia de manter seus arquivos
num guarda-volumes virtual.

Swipes (iOS,
gratuito)
Recém-lança-
do, o aplicativo
de ‘to-dos’ (lis-
ta de coisas

para fazer) se diferencia pela ma-
neira de organizar tarefas. Ele
separa compromissos em perío-
dos do dia – à tarde, à noite, tar-
de da noite, amanhã ou na sema-
na que vem, por exemplo. Tem
também um campo para compro-
missos sem data específica. Se-
para tarefas por palavras-chave
(tags) e permite incluir alarmes e
lembretes.

VidTrim Pro
(Android,
R$ 4,52)
Poderoso edi-
tor e organiza-
dor de vídeo.

Inclui recursos de corte, moldu-
ras e efeitos. Entre eles, os desta-
ques vão para B/W (preto e bran-
co), pixelate, glow (aumento de
brilho), negativo e outros. Permi-
te isolar qualquer quadro do ví-
deo e salvá-lo como fotografia.
Também dá para pegar o áudio
de qualquer clipe e transformá-
lo em um MP3. Ainda tem integra-
ção completa com redes sociais.

Snap!
(BlackBerry
10, R$ 1,99)
Snap é um apli-
cativo de foto-
grafia aciona-

do por som, com capacidade pa-
ra fotografar com as câmeras
traseira ou dianteira. Pode ser
programado para ser acionado
com diversos tipos de sons – risa-
das, palmas ou palavras específi-
cas. É possível programar a inten-
sidade do som para o disparo da
foto. Ainda faz fotos com um ‘ti-
mer’ e funciona como um app de
câmera tradicional.

A Netflix lançou um recurso
que permite criar até cinco
perfis de usuários diferentes
dentro de uma mesma assina-
tura do serviço. Dessa forma,
pessoas de uma mesma famí-
lia podem criar seu próprio
perfil personalizado com suas
preferências e compartilhar o
que está vendo com amigos
nas redes sociais. Os perfis
também vão fornecer dados
para o sistema da Netflix fa-
zer recomendações personali-
zadas. A função estará disponí-
vel para a maioria dos disposi-
tivos nos próximos dias.

ENTREVISTA

Feed

PAWEL KOPCZYNSKI/REUTERS – 19/6/2013

Android terá recurso como o ‘Find My
Phone’, da Apple, para localizar celular

HOMEM
OBJETO
●✽ Camilo Rocha | camilo.rocha@estadao.com

Óculos do Google
elevam receio
com a privacidade
Capacidade de gravar visão do usuário terá mudança ainda mais
profunda na sociedade, já exposta às câmeras de smartphones

Usuários de Android finalmen-
te contarão com uma ferramen-
ta oficial para encontrar um
smartphone ou tablet perdido.
O Google anunciou o lançamen-
to de um aplicativo equivalente
ao Find My Phone, para o siste-
ma iOS, do iPhone.

Disponível para o público em
breve, o Android Device Mana-
ger permitirá acionar o toque
do telefone em seu volume má-
ximo ou ainda mostrar sua loca-
lização para o usuário em um
mapa em tempo real.

Até agora, só era possível fa-

zer isso em algum aparelho An-
droid por meio de aplicativos in-
dependentes.

O novo serviço faz o telefone
tocar mesmo se estiver sem vo-
lume. Se o telefone ou tablet
não for recuperado, a ferramen-
ta promete apagar rapidamente
todos os dados registrados no
aparelho.

O Android Device Manager
poderá ser usado em qualquer
aparelho Android que tenha da
versão 2.2 em diante. Outra exi-
gência é que o usuário esteja lo-
gado em sua conta do Google.

‘A maioria dos produtos ainda não é usável’

Robusto e pesado

APPS DA SEMANA | Daniel Gonzales blogs.estadao.com.br/daniel-gonzales

Sonny Vu, fundador da Misfit Wearables

Visor. Crítico compara Glass a programa espião dos EUA

Shine.
Botão de
metal pode
virar relógio
ou broche

Anna Carolina Papp

Enquanto a tecnologia vestível
desperta curiosidade e empol-
ga a muitos, também levanta
preocupações a respeito de pri-
vacidade, uma vez que os usuá-
rios poderão fotografar, filmar
e compartilhar conteúdo de
uma maneira ainda menos per-
ceptível com o Google Glass.
Apesar de o produto ainda não
ter chegado ao público geral, al-
guns bares e restaurantes dos
EUA já disseram que vão proi-
bir o uso em seu ambiente.

Em maio, oito congressistas
norte-americanos enviaram
uma carta ao Google com per-
guntas a respeito da privacida-
de no Glass– se os óculos arma-
zenam dados, se farão reconhe-
cimento facial e se será implan-
tado algum tipo de proteção.

Em resposta, o Google, afir-
mou que garantir a segurança e
a privacidade dos usuários é
uma de suas maiores priorida-
des e que uma das maneiras de
fazer isso é exigir um comando
de voz para iniciar um vídeo. A
empresa disse ainda que não

permitirá ferramentas de reco-
nhecimento facial, mas nenhu-
ma mudança em sua política de
privacidade está prevista.

A carta, no entanto, não agra-
dou. “Estou decepcionado. Há
perguntas que não foram ade-
quadamente respondidas ou se-
quer respondidas”, disse o de-
putado Joe Barton, que tinha fei-
to o questionamento ao Goo-
gle. “Quando uma nova tecnolo-
gia que pode mudar as normas
sociais é introduzida, é impor-
tante que os direitos das pes-
soas sejam protegidos”, disse.

Comissários de Canadá, Austrá-
lia, Nova Zelândia, México, Suí-
ça e Israel também enviaram
questionamentos à empresa.

“A tecnologia que você é ca-
paz de vestir impõe um novo pa-
drão de comportamento so-
cial”, diz Alexandre Pacheco,
pesquisador do grupo de ensi-
no e pesquisa em inovação da
Faculdade de Direito da GV-SP.
Para ele, é preciso primeiro ob-
servar como os vestíveis vão in-
fluenciar os hábitos sociais; de-
pois, avaliar se a reação – como
a proibição em certos locais ou

situações – é suficiente para a
proteção. “Um ótimo começo é
pensarmos num regime jurídi-
co de proteção de dados pes-
soais que podem estar inseri-
das em fotos ou vídeos. Hoje
consideramos apenas dados
que circulam na web”, afirma.

“É plenamente válido que ci-
nemas ou restaurantes come-
cem a adotar regras de uso pró-
prias; que cada entidade dentro
da sua esfera de regulação consi-
ga identificar os problemas que
o Glass poderia trazer para
aquela atividade”, diz Dennys

Antonialli, coordenador do Nú-
cleo de Direito, Internet e Socie-
dade da USP.

Medicina. Enquanto o Glass
não chega às lojas, alguns profis-
sionais fazem uso do produto à
sua maneira. É o caso de Rafael
Grossmann, cirurgião do Eas-
tern Maine Medical Center,
nos EUA. Entusiasta de tecnolo-
gia, o médico transmitiu uma ci-
rurgia gástrica ao vivo com o
Glass. Ele teve autorização do
paciente, cujo rosto não foi mos-
trado.

“O Glass é uma ferramenta
que pode mudar radicalmente a
maneira que lidamos com a saú-
de. Pode ajudar a cuidar de pa-
cientes de uma forma melhor e
mais rápida”, disse ele, que usa
a tecnologia para auxiliar médi-
cos a distância e fazer monitora-
mento cirúrgico.

Para Grossmann, as preocu-
pações sobre a privacidade não
devem ofuscar o potencial do
produto. “Quando comecei na
telemedicina, não havia nada
além do Skype. Em seis meses, a
indústria produziu três progra-
mas para ambientes médicos,
atendendo aos requisitos de pri-
vacidade. Acredito que a mes-
ma coisa acontecerá com o
Glass”, prevê.
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Fundador da Misfit
Wearables, que virá ao
Brasil, afirma que a
qualidade dos vestíveis
precisa melhorar

● Lenovo IdeaPad Z400
Sistema operacional | Windows 8
Tela | 14 polegadas
Peso | 2,4 quilos
Processador | 2,5 GHz e 2,9 GHz
Memória RAM | 8 gigabyte

Armazenamento | 1 terabyte
Conectividade | Ethernet,
Wi-Fi e Bluetooth 4.0
Entradas | HDMI, VGA,
USB 3.0 e USB 2.0 (duas)
Preço sugerido | a partir de R$ 2.199
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 ago. 2013, Economia & Negócios, p. B10.




