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Empre s a s

Petróleo em alta
O barril do WTI para outubro su-
biu US$ 2,16 (2%) para US$ 110,53,
o maior nível desde maio de 2011.
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Inovação Iniciantes saem na frente de grandes marcas em categoria de produtos recém-criada

Tecnologia de vestir atrai novatas
Gustavo Brigatto
De São Paulo

Enquanto os olhos da maioria
das pessoas se voltam para os
movimentos de grandes empre-
sas como Samsung, Apple e Go -
ogle, no mundo dos computa-
dores no formato de peças de
roupa, os “wearables”, uma série
de companhias de pequeno por-
te já tem investido — e ganhado
algum dinheiro — com a nova
categoria de dispositivos.

Nomes pouco conhecidos como
Pe b b l e , Fitbit, Misfit Wearables,
Withings, Wa h o o, Basis, Life
Comm e Carenet estão liderando o
que pode ser a próxima grande on-
da do mundo da tecnologia. Reló-
gios inteligentes, monitores de ati-
vidades físicas, aparelhos de pres-
são e de medição de glicose que se
conectam ao smartphone ou ta-
blet, e até equipamentos para mo-
nitorar a fertilidade das mulheres
estão disponíveis no mercado. Es-
tima-se que pelo menos duas cen-
tenas de projetos de computado-
res de vestir tenham sido anuncia-
das nos últimos anos. Alguns deles
já chegaram ao mercado, outros
ainda estão em desenvolvimento.

Como costuma acontecer com
novas tecnologias, boa parte dos
computadores de vestir vêm sendo
desenvolvida no Vale do Silício, a
meca do mundo da tecnologia, no
Estado da Califórnia, nos Estados
Unidos. Mas existem iniciativas em

diversas partes do mundo.
A Withings, que fabrica balan-

ças que se conectam à internet e
medidores de pressão que con-
versam com smartphones, é fran-
cesa. De Cingapura, vem a Zenso -
rium, que faz um pequeno dispo-
sitivo que mede itens como bati-
mentos cardíacos e nível de oxi-
gênio no sangue. O Brasil tam-
bém está na lista. Fundada no
ano passado, a Carenet começa a
vender nas próximas semanas o
Biosensor, seu primeiro produto.

O Biosensor começará a ser
vendido nas próximas semanas
por R$ 199. O produto será im-
portado de um fornecedor na
Ásia, mas segundo Immo Oliver
Paul, cofundador da Carenet, já
há conversas com empresas bra-
sileiras para desenvolver e fabri-
car localmente um novo modelo.
De acordo com Immo, para ter su-
cesso no país, os dispositivos pre-
cisam custar entre R$ 200 e
R$ 300. Nos EUA, os “wearables”
custam na faixa de US$ 200

No modelo de negócios, as no-
vatas do setor têm explorado basi-
camente três modelos de vendas
como fontes de receita: a venda
dos dispositivos; de dados e perfis
de uso para outras empresas (co-
mo laboratórios farmacêuticos); e
de aplicativos e assinatura de servi-
ços. Mas ainda há uma ampla ga-
ma de possibilidades a explorar.
Uma delas é fechar contratos com
empresas e planos de saúde. Se-

gundo Immo, os aparelhos seriam
usados para monitorar a saúde de
funcionários e segurados como
uma forma de prevenir doenças.

Segundo a empresa de pesquisa
ABI Research, as vendas de disposi-
tivos de vestir podem chegar a 53
milhões de unidades neste ano e
atingir a marca de 340 milhões em
2017. Boa parte do crescimento do
mercado virá a partir do ano que
vem, quando Apple e Google se
juntarão às empresas iniciantes, à
Samsung e à  Sony na venda desses
aparelhos. O aumento na competi-
ção fará com que as empresas evo-
luam seus modelos de negócios,
disse ao Va l o r , Sonny Vu, cofunda-
dor da Misfit Wearables. “O pulso
será dominado pelos relógios inte-
ligentes dos grandes fabricantes. A
oportunidade está em outras par-
tes do corpo”, disse.

Criada há dois anos, a Misfit lan-
çou recentemente o Shine, um mo-
nitor de atividades estiloso, feito
de metal e do tamanho de uma
moeda de R$ 1. Assim como outros
aparelhos desse tipo, o Shine pode
ser usado no pulso, ou pendurado
na roupa. Mas a Misfit também
vende acessórios que permitem
usá-lo como um colar, ou como
uma pulseira. Segundo Vu, essa é
uma fonte de receita que a compa-
nhia pretende explorar. De acordo
com Vu, mais aparelhos estão em
fase de desenvolvimento e serão
lançados nos próximos meses.

A companhia iniciou suas ativi-

dades com um investimento de
US$ 750 mil de Vu, seu sócio Shri-
dar Iyengar e o ex-executivo-chefe
da Apple, John Sculley. No ano pas-
sado, a companhia recebeu um
aporte de US$ 7,6 milhões em sua
primeira rodada de captação de
recursos. Assim como ela, outras
iniciantes do mercado de “weara -
bles” estão atraindo a atenção de
investidores institucionais. A ame-

ricana Fitbit — fundada em 2007 —
levantou US$ 100 milhões em cin-
co rodadas de captação.

Os internautas também têm
contribuído para o desenvolvi-
mento de alguns projetos. A Peb-
ble, dos EUA, bateu recorde no site
americano Kickstarter — de vaqui-
nhas virtuais, ou “crowdfunding”
— e arrecadou mais de US$ 10 mi-
lhões de 85 mil doadores.
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Lote Único em Ribeirão Preto/SP
Informações e visitas com Filipe Rodrigues
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PIERP Termoelétrica

O plano de saúde
que também é plano de
retenção de talentos.

www.omint.com.br
0800 726 4000 ou (11) 4004-4011

Consulte seu corretor.

Prestígio é
cuidar de você.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 set. 2013, Empresas, p. B1.




