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tar o assunto da conversa, mas deixo
você tentar adivinhar", diz Daniel,
em inglês, com seu sorriso maroto.
Filho de mãe brasileira e pai israelense, Daniel nasceu nos Estados
Unidos e, como toda criança da chamada geração millenial, cresceu
diante de uma tela. Mas sua relação
com a tecnologia foi além. Com 11
anos, participava de maratonas de
programação no Vale do Silício. "Eu
me assusto com a quantidade de
pessoas que ele conhece", diz a mãe,
Roseli Singer, que o acompanhou,
em junho, na W W D C , conferência para desenvolvedores da Apple.
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nos Estados Unidos. Ele acorda todos
os dias por volta das 6 horas da manhã, veste uma camiseta larga, um
par de jeans, coloca lentes de contato
e pega o ônibus para ir à escola. É basicamente nesse ponto que sua rotina
muda completamente em relação à
de outros garotos de sua idade. No
trajeto de 20 minutos até o colégio,
Daniel abre um MacBook Pro e começa a programar. Enquanto a maioria
dos colegas joga Candy Crush, ele está
ocupado criando os próprios sucessos. No ano passado, colocou no ar a
YouTell, página para fazer perguntas
e dar feedbacks de forma anônima,
que conta com mais de 2 milhões de
usuários. Em julho, lançou o Backdoor,
aplicativo para conversas que em
uma semana teve mais de 100 mil
downloads. A estreia na App Store
rendeu dois convites para reuniões
na sede do Google. "Não posso comen-

Com 1,72 metro de altura, voz grave e rouca, Daniel fala sobre design e
mercado como alguém que trabalha
há anos no Vale do Silício. "Existem
poucas pessoas, mesmo adultas,
com as habilidades do Daniel", disse
a INFO o americano Jason Feffer, um

dos fundadores do MySpace e atual
presidente da SodaHead, comunidade de discussão online. "Ele conhece
conceitos como os de user design e
user experience, sabe programar e
entende de negócios. Com frequência o comparam a Mark Zuckerberg."
O INTERESSE por programação começou por acaso. Há quatro anos, o
YouTube vivia o auge dos canais de
games, em que jovens postavam sobre seus títulos preferidos. Viciado
em jogos de estratégia, Daniel decidiu
fazer os próprios vídeos. "Comecei
a pesquisar o que precisava, desde
a edição até a parte visual", afirma.
Fuçando tutoriais na internet, descobriu que era possível enxergar as
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linhas de código por trás de cada site
e nunca mais parou de pesquisar.
"A escola oferece aulas de programação em Java, mas não acho que essa
seja a melhor forma de aprender nem
a linguagem mais útil hoje", afirma
Daniel, que prefere trabalhar com
Objective C e CSS. "Quando você entende a forma como algo foi feito, consegue criar as próprias coisas", diz.
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Com o crescimento do YouTell,
que tem versão em português e mais
de 2 milhões de usuários, Daniel
precisou de ajuda. Por meio de contatos, encontrou três engenheiros
que se tornaram sócios no projeto.
"Nenhum empreendedor consegue
fazer tudo sozinho", afirma Feffer.
"Daniel tem um time, mas ele entende o que precisa ser feito. Pergunto:
'Como você pretende chegar a milhões de usuários? Como vai ganhar
dinheiro?', e ele tem as respostas."

s

Foi justamente para melhorar
seus projetos que Daniel imaginou
a plataforma YouTell. Enquanto
desenvolvia, sentia necessidade de
perguntar a opinião das pessoas.
Daí surgiu o site que, sincronizado
ao Facebook, permite mandar feedbacks anônimos. Usuários postam
perguntas como "Tenho mau hálito?"
ou "O que acharam deste desenho?",
e seus amigos podem dar respostas
sinceras, sem constrangimentos.
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Uma delas envolveu transformar parte da ideia do YouTell em um
aplicativo para conversas. "Um dia,
estávamos pensando em melhorias
para o site, e vi que sentia falta de interagir com as pessoas", diz Daniel.
O adolescente abriu o Photoshop
e desenhou o primeiro modelo do
Backdoor. Foram três versões do design e seis meses de trabalho até que
o app fosse lançado, em 24 de julho.
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da escola, grupo que constrói aeronaves por controle remoto. "Desde
pequeno ele adora Lego e aviões",
afirma Roseli. Outro projeto pessoal
do adolescente foram seus computadores, montados com peças que comprou online. É nas máquinas que ele
passa a maior parte do tempo livre,
com fones de ouvido, programando,
jogando ou pesquisando casas em São
Francisco. "Ele quer se mudar para
lá com toda a família", diz Uri Singer.
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Uri Singer fala e entende bem o
português. Nascido em Israel, é casado há 20 anos com Roseli, mineira
que conheceu quando morou no Rio
de Janeiro. O casal está há 15 anos nos
Estados Unidos, onde nasceram seus
três filhos: Daniel, 13 anos, Rafael, 10,

maior polo de empreendedorismo do
mundo. Nos fins de semana, Daniel
costumava pedir ao pai para visitar
o Vale, até começar a participar de
eventos. "Conheci Daniel em maio.
Mesmo muito jovem, ele tem uma visão clara de como as pessoas se comunicam em plataformas mobile", disse
a INFO Josh Elman, sócio do fundo de
investimento Greylock. "Fiquei impressionado. A qualidade do app que
ele construiu se equipara aos feitos
por pessoas dez anos mais velhas."
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Na casa dos Singer, o único quarto automatizado é do filho mais velho,
que programou as luzes para acenderem com um toque no seu iPhone
4S branco. Além de hackear as lâmpadas, Daniel programou um drone
c
f

e

PRODUTOR DE FILMES em Hollywood, Singer é responsável pela área
de marketing dos negócios do filho.
Com seus contatos, montou uma estratégia de divulgação no Brasil que
envolveu várias celebridades tuitando sobre o Backdoor, como a cantora
Sandy, o ator Bruno Gagliasso e o personagem Dilma Bolada. Em uma de
suas atualizações, o Backdoor incluiu
a possibilidade de conversar com
famosos. "O Brasil é um de nossos
focos. O app tem versões em inglês,
português e chinês", diz Singer. O pai
de Daniel falou com a INFO por Skype,
de Nova York, onde acompanhava
as gravações de um longa com os atores Ethan Hawke e Marisa Tomei.

e Michael, 7. A família mora em uma
zona residencial afastada do centro de
Los Angeles, na mesma rua que estrelas como Samuel L. Jackson, e viaja a
cada dois anos para visitar parentes
no Brasil. "Sei fazer churrasco de picanha e adoro pão de queijo", diz Daniel.
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O Backdoor é uma mistura de
WhatsApp com game de adivinhação. Ligado ao Facebook ou a uma
conta no Google, o aplicativo permite
conversas anônimas entre usuários.
Quem recebe a mensagem não sabe
o nome da pessoa que puxou o papo,
mas pode tentar adivinhar. Quando
compartilha sobre o Backdoor em
redes sociais, o usuário recebe pistas
como "essa pessoa curtiu a página
da Shakira", "estuda na sua escola" e
"é mulher". Se elas não forem suficientes, existe a possibilidade de comprar
mais. "Só na primeira semana tivemos mais de SOO mil interações no
Backdoor, mas paramos de divulgar
números porque estamos avaliando
propostas de investidores", disse a
INFO Uri Singer, pai e sócio de Daniel.

São Francisco faz parte da região
conhecida como Vale do Silício, sede
das grandes empresas de tecnologia e

das. A ideia é melhorar a experiência do usuário antes de partir para
outras plataformas, como Android
ou web. "Tenho muitas ideias, não
só para esse app", diz Daniel. Mas
quem quer saber sobre seus planos
pode ficar sem resposta. "Quero
continuar nessa área, mas em cinco
anos tudo vai mudar, e não sei o que
fará sucesso até lá", afirma. Melhor
assim. Como todo garoto de sua idade, Daniel tem coisas mais importantes para se preocupar. Por exemplo, a chegada de seu aniversário,
em 20 de setembro. "Sabia que vai
faltar muito pouco para poder tirar
minha habilitação de piloto? Meu
sonho é voar sozinho", diz Daniel.
Cedo ou tarde, parece que é exatamente isso o que vai acontecer.

Fonte: Info Exame, São Paulo, ano 28, n. 333, p. 44-49, set. 2013.

