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H. James Wilson
The Wall Street Journal

As grandes empresas estão 
colocando em ação dispositivos 
eletrônicos de vestir.

Todos nós já vimos aparelhos 
capazes de medir batimentos 
cardíacos, contar as calorias que 
queimamos ou os passos que 
damos. Agora, estão surgindo 
dispositivos que vão ainda mais 
longe, como o Google Glass, 
que mostra mensagens de texto 
e notícias numa telinha bem 
perto dos olhos.

As empresas estão aprendendo 
a usar esse tipo de aparelhos para 
melhorar os negócios. Elas estão 
distribuindo dispostivos entre 
seus funcionários e clientes para 
coletar sutilmente dados sobre 
a maneira que se movimentam 
e atuam. As empresas podem 
depois usar essas informações 
para ajudar seus funcionários a 
executar melhor seu trabalho ou 
melhorar a experiência de com-
pra do cliente.

Nos Estados Unidos, os times 
de futebol americano, por exem-
plo, estão colocando dispositivos 
de monitoramento na camiseta 
dos jogadores para mostrar aos 
treinadores qual a velocidade de 
movimento deles ou o nível de 
esforço. Em escritórios, funcio-
nários estão recebendo crachás 
“inteligentes” que mostram até 
que ponto eles estão envolvi-
dos ou tensos numa reunião. Já 
em armazéns, os trabalhado-
res estão recebendo óculos que 
falam, que os alertam se estão 
prestes a preencher um pedi-
do incorretamente ou a bater a 
empilhadeira.

Para as empresas, esses apare-
lhos representam uma enorme 
oportunidade, mas há risco envol-
vido. As pessoas, naturalmente, 
resistirão auma invasão de pri-
vacidade. As empresas precisam 
avaliar e ser cuidadosas na hora 
de pedir aos funcionários e clien-
tes que usem esses aparelhos. 

Eis algumas novas tecnologias 
e a maneira como estão sendo 
utilizadas pelas empresas.

Funcionários em rede 
Para se ter uma noção de como 

funciona essa nova abordagem, 
considere o Microscópio Hitachi 
para Negócios — um dispositivo 
do tamanho de um crachá de 
identificação pendurado no pes-
coço do usuário por um fio.

O dispositivo está cheio de 
sensores que monitoram coisas 
como a maneira do funcionário 
falar e se movimentar, e fatores 
ambientais como luz e tempe-
ratura. Ele pode monitorar a 
movimentação dos funcionários 
pelo escritório e reconhecer com 
quem estão conversando, ao se 
comunicar com os crachás de 
outras pessoas. Também pode 
medir a qualidade da comunica-
ção oral, gravando dados como a 
frequência dos gestos das mãos 
e da cabeça, e o nível de energia 
da voz da pessoa.

Os funcionários podem ver 
como seus hábitos de comuni-
cação e nível de energia mudam, 
dependendo do interlocutor ou 
do local onde estão — por exem-
plo, uma sessão de geração de 
ideias com cinco colegas, onde 
uma pessoa contribuiu com 
entusiasmo, em comparação 
com outra sessão, onde ela ape-
nas observou sem participar.

A tela LCD do dispositivo 
exibe estatísticas em tempo 
real para dar retorno pessoal e 

estabelecer parâmetros, e tam-
bém para implementar estraté-
gias mais amplas de melhora na 
colaboração.

Para isso funcionar, as empre-
sas precisam considerar ques-
tões de privacidade. Os usuários 
precisam saber de antemão 
exatamente o quê está sendo 
monitorado. E precisam receber 
a garantia de que seus super-
visores terão acesso somente a 
dados agregados e não estatísti-
cas sobre indivíduos. 

O armazém em ação 
Muitas grandes empresas con-

trolam a forma como as pessoas 
se movimentam em seu website. 
Agora elas podem usar disposi-
tivos aclopados ao corpo para 
analisar como as pessoas se 
movem em suas instalações. 

Pense nos “óculos inteligen-
tes”, desenvolvidos pela Vuzix, 
que usam software da SAP AG. Os 
óculos podem ser utilizados em 
muitos ambientes. Em centros de 
distribuição, por exemplo, uma 
câmera de alta definição nos ócu-
los lê os códigos de barras e em 
seguida apresenta dados visuais 
e de voz ao funcionário em uma 
tela que ele pode ler sem abaixar 
a cabeça. Os óculos podem aler-
tar o trabalhador sobre diversas 
coisas — entre elas, que um obje-
to é frágil e ele precisa levantá-lo 
com cuidado.

Quando conectado ao softwa-
re da SAP que gerencia o arma-
zém, os óculos podem monito-
rar o fluxo de tráfego em torno 
do edifício. Podem ainda sugerir 
ao trabalhador qual item da sua 
lista ele deve pegar em seguida e 
lhe informar o melhor caminho 
para chegar até lá.

Os operários também podem 
usar os óculos para assumir um 
papel mais ativo em suas fun-
ções. Por exemplo, para resol-
ver um problema técnico, como 
uma falha em um certo equipa-
mento, o operador de empilha-
deira pode fazer um bate-papo 
em vídeo com um especialista 
remoto, cuja imagem é projeta-
da na lente dos óculos.

A Disney no microscópio 
As empresas também podem 

usar os dispositivos de vestir para 
melhorar a experiência do clien-
te. Por exemplo, o Walt Disney 
World Resort, da Walt Disney 
Co., está testando pulseiras com 
transmissores de Identificação 
por Rádio Frequência, ou RFID, 
no seu parque de Orlando, na 
Flórida, para simplificar a visita 
ao máximo. O hóspede pode 
utilizar a pulseira como chave 
para o quarto de hotel, tíquete 
de estacionamento e cartão de 
débito, encostando a pulseira 
num leitor de RFID. (Mas para 
fazer compras é preciso dar um 
código numérico.) As pulseiras 
também vão se conectar ao futu-
ro sistema da Disney de planeja-
mento de férias, onde o hóspede 
poderá reservar uma mesa num 
restaurante ou lugares numa 
atração especial, e ainda com-
partilhar suas fotos das férias e 
outras coisas.

Assim, quando o visitante 
reserva passes para várias atra-
ções através do site ou do aplica-
tivo da Disney, a pulseira servirá 
de ingresso para o parque. Já os 
leitores de RFID de longo alcance 
podem ajudar os funcionários a 
fazer coisas como cumprimentar 
um hóspede pelo nome quando 
ele entra no saguão do hotel.

No futuro, a Disney poderá uti-
lizar os dados combinados dos 

leitores de RFID para obter uma 
imagem muito mais nítida de 
coisas como os tempos de espe-
ra e a maneira como as pessoas 
se movimentam pelos parques. 
A Disney poderá então adequar 
suas atrações para melhorar a 
experiência do visitante.

Em nome da equipe
Uma das experiências mais 

abrangentes com os disposi-
tivos de vestir não está sendo 
feita numa empresa, mas sim 
no campo de treinamento dos 
Buffalo Bills. Nesse time de 
futebol americano os jogado-
res estão usando dispositivos 
de monitoramento OptimEye, 
da Catapult Sports, incorpora-
dos à camiseta. Cada dispositi-
vo, do tamanho de uma caixa de 
fósforos, tem giroscópios, ace-
lerômetros e magnetômetros 
que trabalham com sistemas de 
GPS para medir a aceleração do 
jogador, sua velocidade máxi-
ma, mudanças de direção e dis-
tância total percorrida.

Antes os treinadores usavam 
seus próprios olhos para avaliar 
o cansaço dos jogadores. Agora 
seus laptops podem computar 
os dados dos sensores e apresen-

tar uma estatística de “Carga do 
Jogador”, mostrando em termos 
mais objetivos se alguém está no 
limite do esforço —  uma causa 
comum de lesões. Se o treinador 

notar que a distância total corri-
da por um jogador foi muito alta 
no treino de terça-feira, saberá 
que deve reduzir o tempo de 
corrida na quarta-feira.
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Dispositivos de vestir 
ajudam nos negócios

A Disney testa uma pulseira que visitantes poderão usar como ingresso, chave de quarto de hotel e cartão de débito

HITACHI (2)

Um crachá da Hitachi rastreia as interações de empregados com os colegas, 
para incentivar a colaboração. Na tela, as interações entre dois grupos.

Óculos da Vuzix fornecem dados que ajudam funcionários de armazéns a trabalhar de forma mais eficiente e segura
DISNEY
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CRESCER GLOBALMENTE.
Com especialistas espalhados ao redor do mundo,
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