
Pulseira poderá ajudar a monitorar saúde 

Brad Stone  

 

Hosain Rahman conheceu Steve Jobs em 2004; o encontro não foi nada bem. A empresa de 

Rahman, então com cinco anos, estava por começar a vender fones de ouvido para telefones 

celulares e um de seus investidores havia conseguido o encontro para que ele mostrasse sua 

primeira criação a Jobs: um fone cheio de estilo, que se conectava ao telefone por um fio 

grosso. Jobs odiou. Em uma hora nos escritórios da Apple, Jobs intuitivamente expôs todas as 

etapas que empresa havia pulado. "Foi uma surra", diz Rahman. "Foi uma das experiências 

mais dolorosas e formadoras de minha vida." 

  

Rahman acredita que a conversa foi um momento decisivo para sua empresa, agora chamada 

Jawbone. Depois do encontro, a companhia com sede em San Francisco começou a trabalhar 

em um aparelho atualizado. Hoje, já vendeu 10 milhões de fones de ouvido com tecnologia 

Bluetooth, o que a torna uma das maiores fabricantes do setor no mundo. A Jawbone também 

começou a posicionar-se de uma forma bem parecida à Apple, como uma fabricante de bens 

de consumo que combina aparelhos de projeto complexo com software de fácil uso. 

  

 
 

Em 2010, a Jawbone lançou um conceituado alto-falante sem fio, chamado Jambox. E em 6 de 

novembro começou a vender a UP, uma pulseira repleta de sensores, que se conecta a 

telefones celulares e acompanha aspectos da saúde do usuário, como padrões de sono e 

atividade física. 

  

"Achamos que podemos criar uma série de computadores e aparelhos especializados que 

possam ser carregados no corpo e tenham grande valor", diz Ben Horowitz, membro do 

conselho de administração da Jawbone e sócio da Andreessen Horowitz, uma das empresas de 

capital de risco que injetou US$ 120 milhões na companhia em 2010. 

  

A história da Jawbone tem mais de dez anos. Rahman e o cofundador Alexander Asseily, 

amigos na Stanford University, fundaram a empresa em 1998. Eles se concentraram 

primeiramente em desenvolver uma tecnologia para tirar o ruído de fundo das ligações 

telefônicas, que eles achavam que, em algum momento, poderia tornar o reconhecimento de 

voz mais preciso. Nos primeiros anos, quando o financiamento para desenvolver a tecnologia 

era escasso, eles mantiveram a empresa funcionando prestando serviços de personalização de 

suas tecnologias de supressão de ruídos para a Darpa, braço de pesquisa e desenvolvimento 

do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, antes de finalmente se decidirem a entrar no 

mercado de fone de ouvido com fio que Jobs tanto odiou no fim de 2004. 
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O fone ganhou uma série de prêmios de design, mas não teve boas vendas. A Jawbone, então, 

recrutou o famoso projetista industrial Yves Béhar, conhecido por seus trabalhos com a 

Herman Miller, One Laptop per Child e Prada para trabalhar como diretor interno de criação 

(agora, ele passa metade de seu tempo projetando aparelhos para a empresa). A Jawbone 

começou a vender seu principal produto - um fone de ouvido de aparência metálica, muito fácil 

de perder, com tecnologia Bluetooth -, em 2007. O aparelho alerta os usuários de 

compromissos agendados e pode acionar o telefone celular para discar números associados a 

esses eventos programados. 

  

A Jawbone também acertou aliança com a Apple. Seus produtos são vendidos nas lojas da 

Apple e os fones foram os primeiros a ficar integrados ao sistema operacional iOS, do iPhone; 

a tela de um iPhone conectado ao aparelho da Jawbone, por exemplo, tem um segundo 

indicador de nível de bateria, mostrando quanto tempo de energia resta ao fone de ouvido. 

  

O Jambox, que começou a ser vendido no quarto trimestre de 2010 por US$ 200, atualmente é 

a caixa de som digital mais vendida nos EUA, de acordo com a empresa. O produto é leve e 

retangular, pode ser conectado a qualquer telefone celular ou computador pessoal e, apesar do 

tamanho, produz som com boa nitidez. Horowitz diz que a Jawbone trabalha em uma nova 

caixa, o Big Jambox, sobre o qual a empresa não quer comentar. 

  

E, agora, chega o UP. "A grande ideia aqui é ajudar a tornar as pessoas consumidoras da 

própria saúde", diz Rahman. "Provavelmente, sabemos menos sobre nossos corpos do que 

sobre nossos telefones." O UP é um aparelho que tem a meta de mudar isso. Na forma de uma 

pulseira maleável, recoberta de borracha, deve ser ininterruptamente usada durante dez dias 

em cada ocasião, inclusive na cama e no banho. Um acelerômetro embutido acompanha dados 

como o número de passos que uma pessoa dá por dia e o número de calorias queimadas. O 

aparelho também monitora os padrões de sono e pode ser programado como alarme para 

acordar o usuário, dentro de um intervalo predeterminado de tempo, no momento do ciclo de 

sono. Um aplicativo para iPhone permite aos usuários compartilhar os dados do UP com 

amigos, criar desafios pessoais e registrar cada refeição que comem. 

  

Rahman prevê que escolas, seguradoras e outras empresas comprarão o produto para ajudar a 

manter seus alunos, clientes e funcionários mais saudáveis. Os consumidores poderão testar o 

aparelho neste mês [nos EUA], quando o UP começar a ser vendido por US$ 100, nas lojas da 

Best Buy, Target e Apple. "Não somos especialistas em ciência ou em sua saúde", diz Rahman. 

"Apenas estamos fazendo o que o Vale do Silício sabe fazer de melhor, que é dar às pessoas 

ferramentas para que possam ter novas formas de experimentar." 

 

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 e 15 nov. 2011, Empresas, p. B2. 
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