
Meu sonho é trabalhar
na relação da
tecnologia com a
medicina, melhorando
as ferramentas
médicas. O Google
Glass, pode, inclusive,
ser usado em diversas
áreas da medicina”

É um app que pode ser
usado por quem está
aprendendo e também
por músicos. Enviei
a concepção da ideia,
que incluía sua interface
e como funcionaria,
para o Google no último
dia das inscrições.

LucasSperb
Estudante

“Desde que voltou de sua viagem à
Nova York e Boston (EUA) em
que foi o único brasileiro a experi-
mentar o Google Glass, o gaúcho
Lucas Sperb quase não parou em
casa. O estudante de 19 anos, na-
tural de Camaquã, mas morador
de Novo Hamburgo, ambas no
Rio Grande do Sul, tem viajado o
país com palestras para dividir
suas experiências com o novo
“brinquedo” do Google.

O jovem, que cursa biomedici-
na na Universidade Feevale,
criou um aplicativo para a plata-
forma Android, também do Goo-
gle, em que o usuário pode acom-
panhar a letra e as cifras de músi-
cas de qualquer instrumento.
Por isso, ele foi selecionado pelo
Google para a viagem de 24 dias
entre junho e julho deste ano.

“É um app que pode ser usado
por quem está aprendendo, mas
também por músicos experientes.
Enviei a ideia, que incluía sua inter-
face e como funcionaria, para o
Google no último dia das inscri-
ções. O projeto surgiu rápido”,
conta Lucas, que foi um dos oito
mil selecionados no concurso.

Segundo ele, o projeto ainda
não saiu do papel. “Não enviei
pensando em ganhar, queria con-
tribuir criando algo que podia ser
útil, caso vire realidade. Até o mo-
mento, o projeto não saiu do pa-
pel, pois não tive tempo de fazer
testes”, ressalta o estudante.

O gosto por tecnologia surgiu
quando estudou na Escola SESC
do Ensino Médio, em Jacarepa-
guá, na zona Oeste do Rio. “Fiz o

curso de fotografia, que me deu o
conhecimento do Photoshop usa-
do para fazer a interface do aplica-
tivo. Mas foi também nos meus
anos na escola que me aproximei
de outras tecnologias”, explica.

Mas Lucas não vai ficar muito
tempo no Brasil. Selecionado pe-
lo programa Ciências Sem Fron-
teiras do governo federal, o estu-

dante viaja no próximo dia 28 e
passará dois anos na China. Um
ano de seus estudos será dedica-
do a aprender mandarim. O ou-
tro vai ser dedicado à biotecnolo-
gia. “Meu sonho é, no futuro, tra-
balhar na relação da tecnologia
com a medicina, melhorando as
ferramentas médicas”, diz Lu-
cas. “O Google Glass, pode, in-

clusive, ser usado em diversas
áreas da medicina”, completa.

Sobre o novo produto do Goo-
gle, Lucas acredita que ele será
bem aceito pelos brasileiros por ter
uma interface simples e várias fer-
ramentas, como câmera, redes so-
ciais e e-mail. Segundo ele, as pa-
lestrasquetêmdado portodo o Bra-
sil têm como objetivo comparti-

lhar suas experiências como osócu-
losepermitirqueoutras pessoasex-
perimentem o produto da Apple.

“Universidades e escolas têm
entrado em contato. Na terça, já te-
nho nova palestra em Passo Fun-
do e depois vou à Caxias do Sul”,
conta o estudante, que esteve on-
tem no Rio de Janeiro para falar
com alunos da Escola SESC.

As negociações entre a China Mo-
bile, maior operadora móvel do
mundo, e a Apple parecem estar
avançando. A parceria entre as
duas companhias poderiam aju-
dar a empresa fundada por Steve

Jobs a recuperar um terreno per-
dido no mercado chinês. “As cir-
cunstâncias e as questões que
eram um obstáculo no passado
parecem estar sendo resolvi-
das”, disse Anand Ramachan-
dran, analista de telecomunica-
ções do Barclays, em Cingapura.

A Apple deve revelar o novo
iPhone em setembro e, segundo
fontes do mercado, também deve
ser lançada uma versão mais bara-

tadoaparelho paramercadosemer-
gentes. Além disso, a empresa ago-
ra tem chips da Qualcomm compa-
tíveis com as redes da China. Ao
mesmotempo, Pequimdevegaran-
tir licenças 4G até o fim do ano.

A empresa americana tem um
acordo com a China Mobile, que
teria exigido uma reformulação
do iPhone para trabalhar com a
tecnologia inferior TD-SCDMA
3G da operadora. Por sua vez, a

China Mobile tem relutado em se
comprometer com a enorme cus-
to de comercialização e subsídios
das vendas do caro iPhone.

Ao oferecer um smartphone
da Apple, a China Mobile, que
tem 740 milhões de usuários, po-
deria atrair mais assinantes so-
fisticados, para elevar o lucro lí-
quido que no ano passado foi
apenas 15% maior do que em
2008, quando a Apple abriu sua
primeira loja na China.

No mês passado, o presidente-
executivo da Apple, Tim Cook, se
reuniu com Xi Guohua, da China
Moile, em Pequim, na sua segun-
da visita à China neste ano, elevan-
do as especulações de que um ne-
gócio está próximo. Reuters
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Novo aparelho chega ao
mercado em setembro.
Ainda deve ser lançado
um modelo mais barato

Brasileiro testa Google Glass

iPhone pode surgir repaginado para
aumentar as vendas no mercado chinês

OestudanteLucasSperbexperimentaseunovo“brinquedo”durantesuaviagemaosEstadosUnidos

Através de um concurso mundial, que escolheu oito mil pessoas para testar o novo dispositivo da empresa,

o gaúcho Lucas Sperb, de 19 anos, foi selecionado. Ele criou um aplicativo para o óculos que exibe partituras

Ao oferecer
um smartphone
da Apple, a China
Mobile, que tem
740 milhões de
usuários, poderia
atrair mais assinantes
sofisticados, para
elevar seu lucro líquido
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,16, 17 e 18 ago. 2013, Empresas, p. 14.
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