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Wearable technology, ou tecnologia de 
vestir (em uma tradução bem livre), já é 

um termo corriqueiro para vários profissio-
nais ao redor do mundo. E é bom que, logo 
mais, seja para você também.

Muito além dos equipamentos para moni-
torar desempenho de atletas e do quase fa-
moso Google Glass, equipes compostas por 
especialistas em tecnologia, artistas e desig-
ners de moda estão trabalhando para aperfei-
çoar a forma e a função de peças que possam 
ser vestidas e nos ajudem a melhorar nossa 
qualidade de vida, prevenir doenças, reali-
zar tarefas cotidianas ou, ainda, a aumentar 
nossa capacidade intelectual e nossas “habi-
lidades” sociais. 

Pense, por exemplo, em roupas e acessó-
rios que:

• aquecem ou esfriam seu corpo, reagindo 
a mudanças na temperatura ambiente, 

• detectam problemas de saúde, 
• corrigem sua postura e dão dicas sobre as 

Qual foi a arma secreta da Apple para cres-
cer agressivamente em um mercado de ce-

lulares, quando há dez anos tinham dezenas de 
concorrentes que já dispunham de fabricação e 
lojas próprias, marcas fortes, acordos com ope-
radores e preços menores do que um iPhone? 

O carisma de Steve Jobs? Sorte? Experiên-
cia na fabricação de smartphones? Uma brand 
consolidada? Não. A chave para alcançar o su-
cesso foi o jeito diferente de analisar uma situ-
ação e encontrar uma solução executável. Essa 
forma de pensamento ficou conhecida como 
design thinking.

Jonathan Ive, o designer chefe da Apple, é con-
siderado um dos maiores “bens” da empresa. 
Por quê? Ele pensa o tempo todo em design, foi 
treinado com essa visão e é o responsável pelas 
pessoas do mundo inteiro serem cada vez mais 
sensíveis ao desenho e à interface de um produ-
to. É por sua causa que o iPhone é um objeto de 
desejo de tanta gente. 

De fato, as empresas mais inovadoras do mun-
do, como Nike e Twitter, têm designers no topo 
da direção executiva, da mesma forma que star-
tups bem-sucedidas como Vimeo, Airbnb, Etsy 
e Android têm fundadores designers. O design 
thinking oferece uma forma diferente de detec-
tar necessidades latentes, que possibilita encon-

mensagens que sua linguagem corporal está 
transmitindo,

• monitoram seu corpo enquanto você dor-
me e geram dicas personalizadas para melho-
rar a qualidade do seu sono,

• permitem que você comande seu telefo-
ne, seu carro ou seus aparelhos domésticos 
com pequenos e imperceptíveis gestos feitos 
a quilômetros de distância, ou até...

• inflam ao redor do seu corpo para simu-
lar o abraço que um amigo te enviou em uma 
mensagem (?!?).

Coisas como essas e muitas mais estão sen-
do testadas, não só sob o ponto de vista de 
funcionamento, como também (e principal-
mente) sob as perspectivas de estética, ade-
quação de matérias-primas e barateamento 
de produção, para viabilizar o enorme poten-
cial de consumo que alguns desses itens têm. 

Ok, algumas ideias parecem idiotas. 
Mas quantas mães pagariam um pouco mais 

para vestir seus filhos com fraldas que permi-

trar soluções criativas e empáticas com o usuá-
rio final e, ao mesmo tempo, promover um im-
pacto positivo ao negócio.

Muitas empresas líderes no mundo inteiro 
têm se dado conta dessa quebra de paradigma 
e entendem que não podem continuar pensan-
do de forma isolada tudo que as cerca. Ao con-
trário, as corporações necessitam de uma nova 
atitude, que as façam relevantes e adaptáveis. Es-
sas devem pensar nas pessoas não apenas como 
consumidores, mas também como agentes ati-
vos dessa transformação. 

Nos últimos anos, no Brasil e no mundo, vêm 
surgindo várias empresas que fornecem esse tipo 
de serviço a grandes organizações, desde a exe-
cução de projetos de inovação até a prestação 
de consultoria para o desenvolvimento das ca-
pacidades de inovação dentro das companhias. 
Essas consultorias trabalham para companhias 
que acreditam nessa forma diferente de afron-
tar os desafios: Itaú, Natura, Samsung ou Abbott 
são alguns exemplos disso.

O impacto positivo que o design thinking traz 
pode ser visto de forma tangível em todas as ati-
vidades de qualquer tipo de empresa e setor, aju-
dando a inovar em produtos, vendas, processos, 
modelo de negócios, marca ou até em serviços.

Tomando esse último item como exemplo, as 

tem o diagnóstico precoce de doenças comuns 
em bebês? Quanto vale uma camiseta que, a 
partir do seu metabolismo e dos seus hábi-
tos, lhe dá informação sobre os melhores ali-
mentos a ingerir para que seu corpo funcione 
melhor e, de quebra, fique mais harmônico, 
por dentro e por fora?

Quantas facilidades nas quais você jamais 
pensou podem se transformar em boas solu-
ções para sua vida e em negócios rentáveis 
para quem for capaz de colocá-las no mer-
cado por um preço justo?

O nível de investimento em pesquisa e de-
senvolvimento e a quantidade de conferências 
e fóruns sobre o assunto que estão acontecen-
do atualmente na Ásia, na Europa e nos Esta-
dos Unidos denunciam o óbvio: wearable te-
chnologies são o nosso próximo grande passo. 

E para quem ainda acha que isso é uma ma-
luquice de fãs do Homem de Ferro, eu gostaria 
de lembrar que os Jetsons usavam FaceTime.

¿Que te parece?

ferramentas de design thinking possibilitam a 
criação de estratégias que visam trazer e man-
ter o retorno dos clientes de forma constante. 
Com elas, é possível desenvolver novos serviços 
e melhorar aqueles que já existem com o intuito 
de impactar o crescimento exponencial de um 
negócio. Nesse sentido, por exemplo, a Insitum 
tem ajudado a Intel a introduzir sua tecnologia 
nas aulas no Brasil. A chegada de mais de 150 
mil notebooks projetados para ajudar os alunos 
e os professores no aprendizado e no trabalho 
colaborativo nas aulas contou com a colabora-
ção da consultoria para que isso fosse feito de um 
jeito relevante, para os diferentes atores dentro 
dos sistemas de educação públicos brasileiros.

O design thinking permite abrir o espectro de 
visão dos negócios, sendo capaz de conscienti-
zar as pessoas sobre o que acontece no mundo 
do qual as empresas fazem parte e, assim, torná-
-las mais permeáveis às mudanças. Isso porque 
essa filosofia fornece ferramentas que permitem 
às empresas se adaptarem para continuar sen-
do relevantes e, assim, revelar o mistério sobre 
o futuro, antes que seja tarde demais.

Essa não é uma tendência passageira no mun-
do dos negócios. Sua empresa já está usando o 
design thinking ou vai esperar até que o seu prin-
cipal concorrente o faça primeiro?
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