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“Houve um tempo em que os homens abdicaram do pensamento em favor 

das máquinas, na esperança de que as máquinas os fariam livres. Mas isso 

permitiu apenas que outros homens, com máquinas, os escravizassem”. 
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RESUMO 

 

Tendo em vista a centralidade das relações entre comunicação, consumo e tecnologia na 

contemporaneidade, esta pesquisa examina determinados dispositivos digitais que 

potencialmente se hibridizam ao corpo humano e que se situam na categoria das wearable 

technologies. Mais especificamente, discutimos novos tipos de entrelaçamento humano/não-

humano articulados por essa categoria tecnológica, entendida a partir de uma abordagem 

sóciocultural. Quando tratamos da tecnologia vestível, discutimos como a orquestração de 

diversos objetos sociotécnicos está reconfigurando o cotidiano e gerando novas possibilidades 

para pensarmos as materialidades da comunicação e as retóricas do consumo. Neste trabalho, 

não nos atemos a um device específico; procuramos refletir de maneira ampla sobre diferentes 

exemplos de integrações entre humano e não-humano, ponderando, mais especificamente, 

sobre como esse tipo de tecnologia pode servir estrategicamente para relações entre 

marcas/empresas e seus consumidores. Metodologicamente, este estudo aciona diversos 

procedimentos de pesquisa, tais como: pesquisa empírica de abordagem qualitativa, 

entrevistas com informantes privilegiados de empresas ligadas à área tecnológica do Brasil 

(Movimento Makers, PontoMobi, Nike, ESPM, GFK International etc), pesquisadores de 

tecnologia/mídia/comunicação de universidades estrangeiras (Bratislava Pan-European 

University, Budapest Faculty of Engineering e Klagenfurt Alpen-Adria-Universität), 

entrevistas com usuários de distintos wearable devices e pesquisa bibliográfica, sendo que 

esta última foi amparada por autores representativos do campo da comunicação, consumo, 

mídia e tecnologia, como Alex Primo, André Lemos, Bernard Stiegler, Bruno Latour, Danah 

Boyd, Gilbert Simondon, Luisa Paraguai, Roberta Sassatelli, Suely Fragoso, Tommaso 

Venturini, entre outros. A metodologia, enfatiza a Cartografia de Controvérsias, modelo que 

deriva da Teoria Ator-Rede, inicialmente proposta por Bruno Latour. No trajeto desta tese de 

doutoramento, buscamos identificar diferentes conexões entre comunicação, consumo e 

aspectos tecnológicos. 

 

Palavras-chave: comunicação e consumo, wearable technology, cibercultura, hibridização 

humano/não-humano, tecnologia 



 

 

ABSTRACT 

In view of the centrality of relationships between communication, consumption and 

technology in contemporaneity, the present research project examines certain digital devices 

which potentially hybridize to the human body and lie in the wearable technology category. 

More specifically, we discuss new types of human/non-human intertwining articulated by this 

category, understood from a sociocultural point of view. When dealing with wearable 

technologies, we discuss how the orchestration of various socio-technical objects is 

reconfiguring daily life and generating new possibilities to think the materiality of 

communications and the rhetorics of consumption. This study does not attain to a specific 

device. We seek to think, in a broader fashion, different examples of integration between 

humans and non-humans, considering, among other aspects, how this type of technology can 

serve strategically to enhance relationships between brand/companies and their consumers. 

Methodologically, this thesis activates various research procedures, such as empirical research 

of qualitative approach, interviews with key informants from companies related to the 

technological area of Brazil (Movimento Makers, PontoMobi, Nike, ESPM, GFK 

International etc), technology/media/communications researchers from foreign universities 

(Bratislava Pan-European University, Budapest Faculty of Engineering e Klagenfurt Alpen-

Adria-Universität), interviews with distinct users of wearable devices and bibliographic 

research, the latter supported by representative authors of the field of communication, 

consumption, media and technology, such as Alex Primo, André Lemos, Bernard Stiegler, 

Bruno Latour, Danah Boyd, Gilbert Simondon, Luisa Paraguai, Roberta Sassatelli, Suely 

Fragoso, Tommaso Venturini, among others. The methodology emphasizes the Cartography 

of Controversies, a model which derives from the Actor-Network Theory, initially proposed 

by Bruno Latour. In this doctoral thesis, we seek to identify different connections between 

communication, consumption and technological aspects. 

 

Keywords: communication and consumption, wearable technology, cyberculture, 

human/non-human hybridization, technology 
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GLOSSÁRIO 

O presente glossário visa a oferecer uma definição para termos técnicos que serão recorrentes 

ao longo deste trabalho. É fruto da investigação utilizando o método da Cartografia de 

Controvérsias (CC), que detalharemos adiante. 

 

Aparatos inside-out – são basicamente sensores que vestem o corpo do usuário e capturam 

informações como movimentação, postura da coluna, batimentos cardíacos, queima de 

calorias etc. Este é o caso das pulseiras Nike+ Fuelband e a Runtastic Orbit. 

 

Aparatos outside-in – são, em essência, gadgets de comunicação usados como acessório ou 

vestimenta. Eles se conectam à internet para enviar mensagens de texto, voz ou vídeo. Google 

Glass e iWatch são exemplos desta modalidade de wearable technology. 

 

Casos fronteiriços – “zona cinzenta” na qual localizamos certos devices com alguns dos 

aspectos das wearable technologies, mas que não se caracterizam como tal. Exemplos são 

aparelhos de surdez (digital, não conectado, acoplado ao corpo), relógios que exibem 

frequência cardíaca (e que somente exibem dados no visor, não-conectados, acoplados) e 

aparelhos de mensuração de glicemia para diabéticos (acoplam-se ao corpo/sangue, digital, 

não conectados). 

 

Digital – estamos cientes de que esta é uma palavra de significação ampla e que permite 

múltiplas associações em diferentes contextos; mas, em nossa pesquisa, o termo “digital” 

dialoga com as ideias de Miller e Horst (2015, p.91) e é entendido, fundamentalmente, como 

algo que pode “ser reduzido a código binário”, estabelecendo conexões entre elementos 

humanos e não-humanos. Neste trabalho, em vez de estabelecer uma “distinção geral entre o 

digital e o analógico, definimos o digital como tudo que foi desenvolvido em, ou pode ser 

reduzido para, código binário – bits consistentes de zeros (0s) e uns (1s)” – lembrando que o 

digital “está constituindo-se como parte do que nos faz humanos” (MILLER; HORST, 2015, 

p.92). 

 

Non-wearable technology – determinados objetos vestíveis analógicos, desconectados e sem 

hardware/software. Como exemplos desta categoria, temos óculos de grau, relógios de pulso, 

lentes de contato, aparelhos/implantes dentários, próteses de membros (perna, braço, etc). 
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Sensor – Segundo Harsányi, (2000, p.1) sensor é um elemento tecnológico que converte um 

parâmetro em um sinal que carrega informações. A natureza do sinal pode ser elétrica, óptica 

ou mecânica. De maneira sintética, um sensor captura uma informação que passa por um 

amplificador de precisão e é enviada para um conversor analógico-digital. Nesta pesquisa, os 

sensores são um elemento chave para entendermos as potenciais hibridizações humano/não-

humano e o modo como dados do corpo de um usuário são convertidos em informações que 

são enviadas para aplicativos de smartphone, softwares ou sites de redes sociais digitais. 

 

Tela – neste trabalho, as telas são elementos comunicacionais de suma importância, pois 

operarão como mediadoras e tradutoras de uma série de códigos complexos produzidos por 

aparatos tecnológicos. Um device vestível que, por meio de sensores, captura a performance 

esportiva de um usuário e as envia para a tela de um aplicativo de smartphone, é um exemplo 

disso. Neste caso, a tela é o elemento que estabelece diálogo na experiência e materializa 

informações com texto, imagens, gráficos e vídeo para o utilizador do wearable device. 

 

Wearable device – aparato vestível no qual estão presentes as características de wearable 

technology (ver adiante). Como exemplos: iWatch, Nike+ Fuelband, Peeble, Google Glass, 

Jabra Sports Pulse e o colete Hexoskin. 

 

Wearable technology – tipo de tecnologia que apresenta os seguintes aspectos elementares: 1) 

é algo vestível (pulseira, óculos, sensor, chip, colete, fone de ouvido etc), digital e que se 

hibridiza ao corpo do usuário estabelecendo uma relação humano/não-humano processando 

dados/informações; 2) Conecta-se à internet, a sensores e a outros devices, transmitindo 

dados/informações do usuário e/ou do ambiente ao redor do usuário, ou seja, articula 

processos comunicacionais; 3) possui um hardware (o aparato em si) e um software (um 

aplicativo, um site de rede social digital etc); 4) é constituído  de microprocessadores e 

microcontroladores1.  

 

 

 

 

                                                
1 Esta definição é resultado da pesquisa dessa tese utilizando o método da Cartografia de Controvérsias (CC). 
2 A curiosa performance dos robôs no papel dos membros da banda Kraftwerk está disponível na URL 
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INTRODUÇÃO: WEARABLE TECHNOLOGIES, DA FICÇÃO PARA A REALIDADE 

CONTEMPORÂNEA 

 Desde os seus primórdios, a ficção científica sempre tratou de fantasiar com avanços 

tecnológicos mirabolantes que poderiam se tornar realidade em futuros longínquos. Em 1870, 

Julio Verne narrou as aventuras do Capitão Nemo e de seu submarino Náutilus em Vinte mil 

léguas submarinas. Na década de 1980, foi lançado o icônico Neuromancer, cuja narrativa se 

desdobra em uma sociedade na qual existem indivíduos que se conectam a um locus virtual 

denominado “ciberespaço” (termo cunhado pelo autor, Willian Gibson) por meio de uma 

sofisticada integração entre cérebro e máquinas. Neste ambiente, o corpo é digitalizado e, no 

desenrolar da trama, tem-se o questionamento acerca das consequências de se expandir a 

mente para além dos limites do humano.  

Nitidamente inspirados por esta obra, e conjugando-a com outras referências, os 

irmãos Wachowsky criaram para o cinema a trilogia Matrix, composta pelos longa-metragens 

Matrix (1999), Matrix Reloaded (2003) e Matrix Revolutions (2003). Os três filmes relatam a 

luta de um grupo de resistência humana contra a hegemonia de máquinas pensantes 

conectando a mente em um ambiente virtual futurista, no qual as regras do dito “mundo real” 

podem ser alteradas e a tirania das máquinas, eventualmente, superada. Dentro desse cenário 

virtual, humano e máquina se misturam no desenrolar da trama da franquia, que virou um 

blockbuster dentro do gênero de ficção cult.  

Mais recentemente, o filme Ex Machina (2015) atualizou algumas ideias de várias 

outras películas. A obra questiona o que pode acontecer quando uma inteligência artificial que 

imita a vida humana falha. Neste caso, fica a dúvida acerca da possibilidade de se programar 

sentimentos em um ser robótico altamente tecnológico. 

No campo da música, o conjunto alemão Kraftwerk lançava, em 1978, o álbum The 

Man-Machine, em cujas canções máquinas assumem comportamentos humanos e vice-versa. 

Em shows ao vivo, essa banda pioneira da música eletrônica dançante utilizou robôs com os 

rostos dos integrantes como parte da mis-en-scène2. O quarteto alemão não poderia imaginar 

que, 38 anos depois, o exército dos Estados Unidos faria uma declaração oficial dizendo que 

possui uma equipe de pesquisadores desenvolvendo uma interface entre o cérebro humano e 

                                                
2 A curiosa performance dos robôs no papel dos membros da banda Kraftwerk está disponível na URL 

<https://www.youtube.com/watch?v=okhQtoQFG5s>. Acesso em 18/01/2017.  
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aparatos eletrônicos para ser utilizada com fins militares3. Conectar soldados com aparatos de 

guerra que podem ser controlados remotamente está deixando de ser uma ficção para se tornar 

uma realidade. 

Nas histórias em quadrinhos, Flash Gordon – icônico personagem de ficção espacial 

criado pelo desenhista Alex Raymond –, já na década de 1930, viajava por planetas usando 

tecnologias fantásticas. 

No final da década de 1970, os fliperamas do tipo arcade eram ameaçados pelos 

seres alienígenas do jogo Space Invaders, que colocava o jogador no papel de um piloto de 

nave espacial e o destino da Terra em suas mãos. 

Poderíamos trazer inúmeras outras referências derivadas de literatura, cinema, 

música, teatro, games e histórias em quadrinhos para esta discussão sobre as tecnologias que 

estabelecem um diálogo com elementos humanos. No entanto, pelo momento, vamos nos ater 

a esses breves exemplos iniciais para contextualizar a temática da pesquisa.  

Ao observarmos as produções advindas da ficção científica, percebemos que muito 

do que foi proposto nessa área pouco a pouco vem se tornando parte de nosso dia-a-dia. 

Dentre as práticas que caracterizam a contemporaneidade, o uso regular de computadores, 

tablets, smartphones e videogames como partes de um enorme rol de aparatos tecnológicos 

merece um lugar de destaque. São inúmeros os formatos desses dispositivos, sendo que 

muitos possuem a capacidade de conexão com a internet e sites de redes sociais. A 

multiplicidade de aparatos e o fato de muitos deles serem conectados online altera, de maneira 

significativa, o modo como alguns indivíduos experienciam o cotidiano e como determinadas 

empresas estruturam suas estratégias de marketing e comunicação para marcas, produtos e 

serviços. 

Vale ressaltar que os sofisticados computadores e os atuais gadgets repletos de 

funcionalidades têm um precursor: o ENIAC (Eletronic Numerical Integrator and Computer), 

criado na década de 1940, logo após a Segunda Grande Guerra. Segundo McCartney (2001, 

p.20), esse foi o primeiro computador programável e totalmente eletrônico do planeta. Como 

se sabe, da data até hoje, os avanços foram significativos e boa parte do mundo se conectou de 

maneira rizomática ou descentralizada aos computadores e redes digitais de comunicação, 

sociabilidade e negócios (CASTRO, 2012). A ideia de tal conexão se dá pelo fato de trocas e 

acessos estarem mais fragmentados em múltiplos aparatos e estruturas que permitem 

                                                
3 Conforme reportagem US military aims to create cyborgs by connecting humans to computers disponível na 

URL <http://goo.gl/6WBPCn>. Acesso em 18/01/2017. 
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comunicação entre indivíduos. Nesta pesquisa, entendemos que essas redes conectadas de 

maneira plural criam um ambiente propício para que marcas e empresas encontrem novas 

formas de comunicação com seus consumidores – como, por exemplo, aplicativos de 

plataformas móveis, wearable devices, jogos de videogame, sites de redes sociais etc. 

Arjun Appadurai (1999, p.313) utiliza o termo tecnopanorama para explicitar a 

configuração fluida da tecnologia em algumas sociedades, descrevendo como ela “se 

movimenta em alta velocidade através das diversas formas de barreiras anteriormente 

intransponíveis”. Esse mesmo autor também discorre sobre a ideia de midiapanorama (1999, 

p.315), que diz respeito à “distribuição de capacidades eletrônicas de produzir e disseminar 

informações” que se encontram atualmente à disposição de um número cada vez maior de 

grupos privados e públicos em diferentes lugares do mundo. O que o autor propõe ao falar em 

tecnopanorama e midiapanorama é que estamos imersos em uma realidade repleta de 

aparatos tecnológicos que permitem que a sociedade crie outras modalidades de agenciamento 

e modifique a maneira como a informação é distribuída nesse ambiente. Neste sentido, 

empresas e consumidores passam a se relacionar de uma maneira reconfigurada, pois a 

economia é afetada por estas transformações e passa a ser uma nova economia global 

superposta e complexa (APPADURAI, 1999, p.312). Do ponto de vista dos negócios e das 

estratégias de comunicação, a disponibilidade tecnológica e midiática amplia possibilidades 

de diálogo de maneira sincrônica e assincrônica entre grupos empresariais e 

indivíduos/consumidores. Tomemos como exemplo um indivíduo que siga uma determinada 

marca no site de rede social Facebook e no aplicativo mobile de fotos Instagram. Ao se 

conectar nessas plataformas, ele pode ser impactado por comunicação dessa marca 

independentemente do horário que acessou as mesmas. Dessa forma, vemos que o diálogo 

marca-consumidor se modifica devido à amplitude midiática e tecnológica. O grande número 

de telas com as quais certos indivíduos se conectam e consomem conteúdo é um ponto chave 

nesse ambiente, devido à fragmentação de atenção que ocorre em meio a determinados 

públicos consumidores. Cunha (2016, p.1), por exemplo, descreve que um crescente volume 

de informações direcionadas aos consumidores tem levado à dispersão da atenção dos 

mesmos em relação à publicidade; portanto, estratégias que fujam do comercial no intervalo 

entre as programações estão sendo mais utilizadas, e é comum que empresas projetem suas 

marcas em aplicativos, sites de redes sociais, games e outras telas.  

A marca brasileira Havaianas serve de exemplo para esta discussão sobre a 

necessidade de estar presente em diferentes telas para levar uma mensagem de marketing para 

diferentes públicos em diferentes canais de comunicação. Em maio de 2016, pela primeira 
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vez, a marca lançou uma campanha global criada pela agência brasileira AlmapBBDO. A 

peça principal consiste em um comercial que mostra um casal dançando no Pão de Açúcar, 

icônico ponto turístico do Rio de Janeiro, enquanto os dois vão trocando diferentes modelos 

de sandálias. O comercial possui versão mais longa no site YouTube, tem imagens divulgadas 

no Facebook, fotos de making of no aplicativo Instagram e anúncios de revista. Os dançarinos 

do vídeo também ilustram materiais de ponto de venda4. A marca não abandonou o tradicional 

comercial de televisão, que é utilizado para divulgar o produto Havaianas desde a década de 

1960, mas entende que seus consumidores estão utilizando sites e aplicativos, e estão 

conectados em múltiplas telas digitais. Assim sendo, recria a mensagem para outros formatos 

visando a atingir uma parcela maior de público. No competitivo cenário no qual grande parte 

de consumidores consomem conteúdos por meio de diferentes telas, é imperativo que marcas 

como Havaianas entendam como distribuir uma mesma mensagem de maneira ampla, sem 

perder sua essência.  

Como exemplos pontuais dessa enorme quantidade de telas que permeiam o 

cotidiano, podemos mencionar a do computador na mesa de trabalho, a do celular que é 

ativada no meio da rua, a tela disposta nos transportes públicos, repleta de publicidade, a tela 

da televisão na sala de casa e a tela do tablet que pode ser ativada para a leitura de um livro 

digital. Os ecrãs se proliferam no cenário contemporâneo. Como diz Castro (2012a, p.65), 

estas “múltiplas telas funcionam como próteses sensoriais, cognitivas e identitárias”. Por 

intermédio delas, consumimos conteúdo, nos comunicamos e, de certa forma, mostramos aos 

nossos pares quem somos, o que valorizamos e como escolhemos nos identificar socialmente. 

Vale ressaltar que tais telas reconfiguram alguns processos cotidianos de seus usuários. Não é 

incomum recorrermos à tela do smartphone, por exemplo, para consultar a localização de um 

endereço ou um número de telefone, em vez de usarmos a memória para tal. Também já não é 

novidade que um consumidor utilize sua internet móvel em um ponto de venda para verificar 

se um determinado produto está com o preço mais baixo em uma loja concorrente. 

Frequentemente, agimos sobre a tela de um determinado aparato para receber algum tipo de 

informação de um sistema computacional. 

Além de estabelecer laços afetivos entre pessoas, a intensificação do uso de telas e 

aparelhos computadorizados permite que empresas criem estratégias de vendas de produtos 

para consumidores. Permite ainda que governos armazenem informações sobre cidadãos em 

                                                
4 Conforme reportagem Havaianas apresenta primeira campanha global assinada pela AlmapBBDO. 

Disponível na URL <http://propmark.com.br/anunciantes/havaianas-apresenta-primeira-campanha-global-
assinada-pela-almapbbdo>. Acesso em 18/01/2017. 
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seus diversos bancos de dados. Nesse sentido, empresas se apropriam estrategicamente de e-

mails e números de celulares de seus consumidores para enviar mensagens com ofertas e 

publicidade de produtos. Órgãos governamentais elaboram softwares para que que cidadãos 

façam suas declarações de imposto de renda e pagamentos de contas e tributos. Indivíduos se 

comunicam com seus pares, com fins profissionais ou pessoais, por meio de aplicativos de 

mensagens em seus smartphones e programas de e-mail. Notamos um processo amplo de 

vigilância nesse contexto. Lacerda (2006, p.186) observa que um nítido e constante processo 

de reconfiguração dos processos de comunicação se faz presente na contemporaneidade 

devido ao intenso uso de objetos tecnoinformacionais (celulares, video games, smartphones, 

tablets etc) que o autor classifica como “próteses midiáticas”. 

Lacerda (2011, p.128) também ressalta que tais “próteses midiáticas passam a 

participar mais da produção de sentidos nos processos de configuração do ambiente”. 

Colocado de outro modo, na inter-relação entre tecnologia e comunicação, articulam-se novas 

maneiras de nos relacionarmos com o ecossistema comunicacional permeado por aparatos de 

todo o tipo. A ideia de um ecossistema que passa a preencher o cotidiano com diferentes 

tecnologias é uma metáfora central para compreendermos determinados processos de 

comunicação e consumo (material e simbólico) na contemporaneidade. Com base nas 

palavras de Scolari (2008, p.26), podemos afirmar que um ecossistema comunicacional pode 

ser entendido como “um conjunto de intercâmbios, hibridações e mediações dentro de um 

entorno onde confluem tecnologias, discursos e culturas”. Em um cenário em que ocorre um 

grande número de interações entre indivíduos e dispositivos tecnológicos, a relação com um 

ecossistema é bastante pertinente. Tal qual um acidente geológico que muda o curso de um rio 

e pode afetar o cotidiano da fauna e da flora daquele ambiente, a introdução de um novo 

aparato tecnológico (como um smartphone, por exemplo) também pode afetar o cotidiano de 

determinados indivíduos que passam a utilizar a tecnologia, alterando processos de seu dia a 

dia. Estabelecendo um paralelo com o exemplo anterior, podemos imaginar uma empresa que 

distribui seus produtos em pontos de venda físicos e que passa a vendê-los na internet. Neste 

caso, tal empresa também modifica a maneira como se relaciona com consumidores e lojistas. 

Quando o site de vendas online é introduzido na equação, toda uma cadeia de distribuição, 

formação de preços, pagamentos de impostos, atendimento ao consumidor e legislação é 

alterada em um complexo processo que envolve, muitas vezes, um grande número de 

profissionais especializados em cada parte do projeto.   

A ideia de ecossistema comunicacional resulta em um ambiente propício para as 

convergências de inúmeras plataformas midiáticas. Esta é outra expressão que carece de uma 
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definição específica para os propósitos desta tese. Seguindo o raciocínio de Primo (2008, 

p.13), neste estudo entendemos o termo “plataforma midiática” como um espaço que permite 

criação e inserção de conteúdo por um produtor ou organização. E consideramos que um 

canal de TV, um site, um game, um aplicativo de smartphone etc podem se enquadrar nessa 

categoria. Na contemporaneidade, observamos um encadeamento midiático (PRIMO, 2008) 

por parte dessas diferentes plataformas, sobretudo por empresas que buscam dinamizar os 

efeitos da comunicação/marketing de seus produtos para públicos diversos, que passam a 

utilizar diferentes aparatos tecnológicos em seus cotidianos. 

Nesse ambiente de confluência entre humanos e telas, estudamos a provocante 

categoria das wearable technologies5. A WT é um tipo de tecnologia predominantemente 

digital6 que se manifesta em um grande número de formatos e que, potencialmente, se 

hibridiza ao corpo do usuário, gerando diversas configurações entre humano e não-humano. 

Tal tecnologia também é apropriada por marcas e empresas que começam a utilizar 

determinados aparatos como ferramentas estratégicas em suas campanhas de comunicação e 

marketing, como foi o caso da Nike ao lançar a pulseira inteligente Nike+ Fuelband, em 2012, 

como esforço integrante de sua campanha de publicidade mundial7. Tal device serve como 

medidor de performance para praticantes de exercícios físicos e opera como plataforma para 

propaganda de produtos da empresa. 

Atualmente, há uma variada gama de produtos da categoria wearable cujas 

funcionalidades se voltam para o campo de atividades esportivas e a área da saúde. Por conta 

da “leitura” de dados corporais por meio de sensores, grande parte dos aparatos que se 

encontram no mercado concentram seus esforços dentro dessas searas. Estes dispositivos 

serão o foco de nossa tese. 

Os produtos apresentados na Figura 1, a seguir, exemplificam o que discutimos. À 

esquerda, vemos alguns exemplares da pulseira Runtastic Orbit. Este device analisa distâncias 

percorridas pelo usuário, calcula o tempo gasto no percurso e monitora os batimentos 

cardíacos para informar se é conveniente acelerar ou diminuir o ritmo de uma corrida. O 

colete Hexoskin avalia a quantidade de calorias gastas durante o exercício físico e monitora 

                                                
5 Neste trabalho, no decorrer do texto, frequentemente iremos utilizar a abreviação WT para nos referirmos às 

wearable technologies. Também utilizaremos “tecnologia vestível” para tratar do tema. 
6 Iremos detalhar mais adiante, mas os aparatos que pertencem à categoria de wearable technologies utilizam 

diferentes tipos de sensores para materializarem suas funções e enviam dados para variadas plataformas. A 
rigor, há processos fundamentados por sistemas de processamento de dados digitais e mecânicos/analógicos. 

7 No entanto, há experimentos com wearables que são anteriores ao produto da Nike, conforme aponta Donati 
(2005) em estudo pioneiro sobre o “computador vestível”. 
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também os padrões de sono se o usuário vestir o aparato enquanto dorme, fornecendo 

feedback por meio de um aplicativo de smartphone. Por último, vemos o Jabra Sport Pulse, 

um par de fones de ouvidos que fornece áudios com instruções para sequências de exercícios 

e aciona músicas (mais lentas ou com ritmo mais acelerado) de acordo com o monitoramento 

da pulsação de seu usuário, que vai se modificando durante a realização da prática esportiva. 

Não é difícil perceber naturezas distintas de vestir estes aparatos em seus diversos formatos e 

funcionalidades. 

 
Figura 1- Exemplos de formatos de wearable devices 

 
Fonte: The New York Times8. 

 

 Tais aparelhos que monitoram funções corporais e transformam a atividade física em 

informações digitais começaram a gerar um interessante fenômeno: o surgimento de 

indivíduos obcecados pela “dataficação” de seus corpos e quantificação do self. O uso 

contínuo de tais aparatos e uma preocupação intensa por uma performance esportiva mais 

qualificada têm atingido muitos usuários de wearable technologies. Segundo o jornal The 

Guardian9, grandes empresas já estariam “sugerindo” que gerentes, diretores e funcionários 

de alta patente usem pulseiras esportivas como Nike+ Fuelband e Fitbit para que o 

departamento de recursos humanos possa “gentilmente” monitorar níveis de stress, atividade 

cardíaca e gasto de calorias dos mesmos. Há uma nova apropriação de um produto de uso 

esportivo para um cenário empresarial altamente competitivo e estressante, uma interface 

                                                
8 Conforme reportagem Wearable Gear and Apps to Make Running Healthier, and a Lot More Fun. Disponível 

na URL <http://goo.gl/txg92t>. Acesso em 18/01/2017. 
9 Conforme reportagem When self-monitoring becomes uncomfortably intimate… Disponível na URL 

<http://goo.gl/zQzXzk>. Acesso em 18/01/2017. 
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humano/não-humano voltada para fins de performance corporativa, que altera processos 

cotidianos no mundo do business. 

 Na Figura 2, abaixo, detalhamos a relação entre um praticante de atividades 

esportivas e uma série de tecnologias vestíveis que monitoram determinados desempenhos e 

oferecem programas de treinamento que auxiliam melhores performances. É possível 

visualizar a relação humano/não-humano no contexto abordado nesta tese. 

 
Figura 2 - Exemplos de wearable devices utilizados na área de fitness 

 
Fonte: O Estado de São Paulo10. 

 

                                                
10 Conforme reportagem Aparelhos vestíveis e apps de saúde geram novo filão de dados pessoais. Disponível na 

URL <http://blogs.estadao.com.br/link/aparelhos-vestiveis-e-apps-de-saude-geram-novo-filao-de-dados-
pessoais/>. Acesso em 18/01/2017. 
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No exemplo da página anterior, nota-se que uma trama comunicacional se estabelece 

entre tecnologia e seus usuários por meio da mediação de marcas. O esportista corre e suas 

meias analisam se seus passos estão corretos (enviando feedback para o smartphone). O 

smartwatch mede batimentos cardíacos, distâncias percorridas e queima de calorias. Os 

sensores capturam estes dados que são apresentados ao usuário sob a égide das empresas 

fabricantes. Tais empresas se tornam mediadoras entre os consumidores e os produtos 

tecnológicos que vendem, e oferecem a possibilidade de um indivíduo visualizar, por 

intermédio de um determinado gadget, diferentes aspectos ligados à performance de atividade 

corporal do seu dia, propondo, inclusive, oferecer sugestões de como melhorar determinados 

aspectos de saúde, rotina de exercícios e de qualidade do sono (ou ainda, como vimos 

anteriormente, permite que organizações monitorem a saúde de seus funcionários). Os 

formatos em que este tipo de tecnologia se apresenta são diversos na área de fitness. Podem se 

apresentar como uma pulseira, um relógio ou até mesmo uma meia com sensores que 

registram os passos dados pelo seu utilizador. 

Neste mercado de produtos wearable voltados para fitness, já se discute que os 

formatos de pulseiras, relógios e fones de ouvido serão rapidamente suplantados por smart 

clothes: roupas inteligentes com sensores que capturam dados corporais de forma precisa, que 

passarão despercebidas no cotidiano11. 

Esse contexto se torna privilegiado para estudarmos estratégias de comunicação e 

práticas consumo dada a multiplicidade de novas conexões entre seres humanos e aparatos 

não-humanos. Entendemos, nessa pesquisa, que a tecnologia faz parte de uma série de 

processos que, de certa maneira, alteram o cotidiano e a relação de determinados indivíduos 

com marcas e empresas. Os exemplos vistos na Figura 2 demonstram essas novas relações 

com os consumidores e apontam algumas estratégias que têm sido utilizadas nesse cenário. 

Um relógio iWatch, por exemplo, pode verificar padrões de performance esportiva e 

percursos mais frequentes de seu usuário em uma cidade e então oferecer rotas mais 

adequadas ou até mesmo informações sobre saúde e ofertas de produtos esportivos (um tênis 

de corrida, uma bebida isotônica, uma barra de proteína etc).  

Nessa pesquisa, parafraseando Primo (2013, p.8), não estamos estudando 

tecnologias, mas diferentes fenômenos comunicacionais mediados por plataformas midiáticas, 

as quais também atuam na orquestração do social junto a determinados indivíduos. Aqui, 

                                                
11 Conforme reportagem Forget smartwatches - smartclothes are the future, analysts say. Disponível na URL 

<http://goo.gl/Xigxx5>. Acesso em 18/01/2017. 
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interessam-nos menos os complexos chips, circuitos e sistemas que compõem a arquitetura de 

um projeto de aparato wearable, e mais as inúmeras associações comunicacionais/sociais que 

esse tipo de tecnologia deflagra no cotidiano de um grande número de indivíduos, marcas, 

serviços e empresas. 

No percurso desta pesquisa, é essencial ressaltar que procuramos nos distanciar de 

encantamentos de cunho futurístico propagandeados como “ruptura” ou “revolução” 

tecnológica. Entendemos o humano e a tecnologia como figuras indissociáveis e fazemos 

nossas as palavras de Santaella, quando ela afirma que “não há divórcio entre a evolução 

biológica humana e a revolução tecnológica”12. Entendemos que esse complexo ambiente 

sobre o qual nos debruçamos para realizar esse estudo é, acima de tudo, um amplo 

ecossistema comunicacional permeado por lógicas do consumo e diferentes tipos e categorias 

de objetos sociotécnicos (SIMONDON, 2008) que facilitam a integração entre o humano e o 

não-humano no cenário contemporâneo.  

Os objetos sociotécnicos passam a desempenhar um papel mais protagonista na vida 

diária de diversos indivíduos e se tornam foco de empresas que passam a visualizar estratégias 

de comunicação e marketing mediadas por tais objetos. Sobre o assunto, ensina Pedro (2010, 

p.80) que tais elementos tecnológicos  

não são aqui concebidos como meros instrumentos a serviço da sociedade ou 
como suporte de algo que lhes é externo. São agentes/actantes capazes de 
engendrar transformações que ultrapassam o âmbito técnico-instrumental, 
participando da configuração de processos que não mais podemos definir 
como estritamente socioculturais – passamos a nos referir a eles, doravante, 
como sociotécnicos. 

Em sua fala, a autora pondera que os elementos tecnológicos que fazem parte do 

cotidiano de diferentes sociedades passam a protagonizar e influenciar ações tomadas por 

certos indivíduos. O iWatch que lembra seu usuário dos compromissos do dia, o sistema de 

pagamento embutido nos smartphones da marca Samsung e a câmera de um tablet utilizada 

para videoconferências em uma empresa e sua filial no exterior são alguns exemplos pontuais 

de como tais objetos tecnológicos passam a exercer uma função técnico-instrumental e se 

tornam sociotécnicos. Reforçamos mais uma vez que nos distanciamos de deslumbramentos 

tecnológicos e ficções científicas nesse trabalho. Entendemos que esses objetos sociotécnicos 

podem servir como ferramentas estratégicas de comunicação e consumo, assim como podem 

se transformar em plataformas midiáticas que vão servir de base para transmissão de 

                                                
12 Citação extraída de entrevista com Lúcia Santaella para a Revista do Instituto Humanitas Unisinos (IHU On-

line). Disponível na URL < http://goo.gl/R0WGXR>. Acesso em 18/01/2017. 
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diferentes tipos de conteúdo. Tal raciocínio serviu de base para definirmos a problematização, 

os objetivos e as justificativas dessa tese. 

 Pesquisar sobre mídia digital, internet, sites de redes sociais ou, de modo geral, sobre 

tecnologia é um desafio instigante, dada a multiplicidade de possibilidades de temas e 

questões que encontramos no campo da cibercultura. Entendemos a cibercultura como uma 

convergência entre as tecnologias microeletrônicas de informação e comunicação (TICs), as 

redes de telecomunicações e as formas sociais emergentes, formando-se 
o conjunto de saberes, hábitos e discursos (sociais, políticos, econômicos, 
históricos, artísticos) que se assenta em torno de três princípios básicos: a 
liberação do polo da emissão da informação, o crescimento da conexão 
aberta e planetária, e a reconfiguração de práticas associadas à indústria 
cultural de massa (LEMOS, 2014, p.413). 

 Tal contexto da cibercultura oferece desafios em termos de pesquisa acadêmica em 

função de alguns fatores, como escala (certos números de usuários podem atingir milhões ou 

até mesmo bilhões, assim como a colossal quantidade de dados que circulam nessas redes), 

ampla heterogeneidade entre os usuários/aparatos tecnológicos e dinâmica altamente mutável 

e efêmera dos elementos neste contexto (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2011, p. 55). 

Este último ponto ressaltado pelas autoras é bastante importante, pois não é incomum que um 

site “saia do ar”, que um grande número de usuários migre de um site de rede social para 

outro em um curto espaço de tempo ou que um determinado gadget tecnológico pare de ser 

fabricado, tal como a pulseira Nike+ Fuelband, com a qual iniciamos este estudo. Amparados 

nas ideias de Matta (2012, p.229), que realizou pesquisa sobre jovens conectados na internet, 

quando tratamos do assunto “tecnologia”, evitaremos respostas simples e binárias, como 

“sim” ou “não”; e fugiremos do senso comum ratificado por certas pesquisas de mercado e 

matérias presentes na grande mídia. Esta busca por resultados mais aprofundados nos 

acompanhou durante todo o percurso da tese. 

 Esta pesquisa envolvendo comunicação, consumo e tecnologia se valeu de diversos 

procedimentos metodológicos. Além da investigação bibliográfica, fundamental para a 

fundamentação teórica, foi necessário dedicar atenção redobrada a novos aparatos 

tecnológicos que foram disponibilizados para o grande público periodicamente, às notícias 

que sinalizavam comportamentos de usuários de tecnologia, aos dados de mercado que 

demonstravam potenciais para certos produtos, além do constante diálogo e troca de 

experiências com outros pesquisadores da área. Tais fatores foram sinalizadores para que 

buscássemos um modelo metodológico que desse conta da alta mutabilidade da área e que 

oferecesse ferramentas adequadas para nossa pesquisa. Sendo assim, escolhemos trabalhar 
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com os fundamentos da Teoria Ator-Rede e a abordagem multimetodológica de Cartografia 

de Controvérsias, que ofereceram os aportes necessários para a condução desse estudo. Tanto 

a TAR como o método de CC instigam o pesquisador a esmiuçar o objeto, incentivando o 

mesmo a ouvir especialistas, entrevistar informantes privilegiados, coletar matérias da grande 

mídia e conhecer de perto os objetos pesquisados. Lopes (2010, p.41) afirma que  

O objeto é um sistema de relações expressamente construído, uma vez que o 
objeto não é dado, mas construído. É construído pelo investigador através de 
um longo processo de objetivação que percorre toda a pesquisa, desde a 
escolha do problema para estudo, seu recorte e estruturação, passando pelos 
procedimentos técnicos de coleta de dados e chegando à sua explicação ou 
teorização. (LOPES, 2010, p.35) 

É da construção do objeto de estudo por meio de diferentes fontes de informação que 

surgiram as primeiras ideias para a realização desta pesquisa. É desta observação que 

chegamos ao problema principal de pesquisa, sobre como determinados wearable devices 

podem ser utilizados estrategicamente como mídia para que empresas promovam novos 

produtos e criem vínculos com seus consumidores. O problema nos auxiliou a delimitar o 

objetivo primário de nosso projeto, que foi demonstrar como, a partir das wearable 

technologies, a hibridização humano/não-humano pode servir estrategicamente para que 

empresas/marcas/produtos estreitem laços com seus consumidores; um assunto que privilegia 

a interseção comunicação-consumo-tecnologia e permite lançar luz sobre as mudanças em 

curso dentro de um contexto em constante e veloz transformação. Um segundo problema 

detectado em nosso trabalho foi o fato de que há opiniões conflitantes para se delimitar o que 

pode ser categorizado um objeto do campo das wearable technologies. O impasse gerou nosso 

objetivo secundário, o de delimitar conceitualmente (por meio da TAR e da CC), para efeito 

desse trabalho de pesquisa, o que é wearable technology. O resultado desse objetivo 

secundário foi um modelo de categorização para o que pode ser entendido como wearable 

technology, não-wearable technology e casos fronteiriços deste tipo de tecnologia emergente, 

que será apresentado no Capítulo 4.  

 Conforme mencionamos, tendo em vista os objetivos propostos, escolhemos como 

aporte teórico para tal percurso a Teoria Ator-Rede (TAR) estudada por Lemos (2013), Latour 

(2005) e Venturini (2012). Como procedimentos metodológicos complementares à pesquisa 

empírica, utilizamos pesquisa bibliográfica/documental, uma enquete de cunho qualitativo 

específica para o produto Nike+ Fuelband e a técnica de Cartografia de Controvérsias 

(CALLON, 2008; LEMOS, 2013; VENTURINI, 2011,2012). 

 A Teoria Ator-Rede (TAR) nos auxiliou a responder o objetivo primário dessa 

pesquisa. Por meio da estruturação de rede entre actantes humanos e não humanos proposto 
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pela TAR, conseguimos demonstrar como a hibridização humano/não-humano nas wearable 

technologies pode gerar novas possíveis formas de comunicação entre consumidores e 

empresas/marcas/produtos. É com o desenho de rede da TAR que podemos entender como o 

consumo é mediador nesse contexto, conforme discutiremos adiante. A Cartografia de 

Controvérsias (CC) é a base para a criação de um modelo de definição sobre o que 

consideramos wearable technology nesse trabalho.  

 Com a Teoria Ator-Rede, a Cartografia de Controvérsias e a pesquisa 

bibliográfica/documental, buscamos entender as hibridizações entre indivíduos e artefatos 

tecnológicos, pois, 

para compreendermos a complexidade da cultura digital, torna-se imperativo 
ir além da separação entre sujeitos autônomos e objetos inertes, passivos e 
obedientes, simples intermediários. Eles são também mediadores e a mídia é 
mais do que uma externalidade do humano, uma extensão do homem. Ela é 
parte da rede que o constitui. Na expressão “ator-rede”, o ator não é o 
indivíduo e a rede não é a sociedade. O ator é rede e a rede é um ator, ambos 
são mediadores em uma associação (LEMOS, 2013, p.23). 

 Para situar a Teoria Ator-Rede e a abordagem multimetodológica baseada em 

Cartografia de Controvérsias juntas ao contexto de comunicação, consumo e tecnologia, 

recorremos a diferentes exemplos de objetos tecnológicos, alguns deles anteriores aos 

aparatos vestíveis. É imprescindível discutir diferentes exemplos no contexto dessa pesquisa, 

pois o exame de diversos aparatos (e diversas estruturações de redes entre indivíduos/objetos 

tecnológicos) permite perceber aspectos relevantes para responder aos objetivos propostos. 

As justificativas para este estudo se encontram no fato de que a seara das wearable 

technologies tem sido uma área ainda pouco explorada nas investigações brasileiras de 

cibercultura, o que endossa a realização desta pesquisa para o campo da comunicação. 

Encontramos 65 ocorrências no Lattes para “wearable technology”/“wearable technologies” e 

32 ocorrências para “tecnologia vestível”, sendo que alguns resultados se sobrepõem. 

Aproximadamente 70% dessas pesquisas se relacionam com a área de engenharia, ciência da 

computação e moda. Diferentemente, o presente estudo visa a correlacionar aspectos 

tecnológicos com as práticas de comunicação e consumo na contemporaneidade. Acreditamos 

que tal direcionamento pode sinalizar discussões amplas para compreendermos como 

tecnologia pode ser utilizada estrategicamente como ferramenta de comunicação e inaugurar 

novos processos entre o mercado e seus públicos consumidores. 

 Alinhado com a área de concentração do Programa de Pós-graduação em 

Comunicação e Práticas de Consumo da ESPM, esse estudo pretende lançar luz sobre como 

determinadas tecnologias podem ser empregadas como ferramentas estratégicas de 
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comunicação e fomento ao consumo. Procurando estabelecer coerência com a linha de 

pesquisa em lógicas da produção e estratégias midiáticas articuladas ao consumo, buscamos 

contribuir para o entendimento de certas lógicas de produção e estratégias de comunicação 

mercadológica que visam a promover uma experiência de consumo por meio de um novo tipo 

de hibridização humano/não-humano, ampliando as discussões referentes ao campo da 

cibercultura.  

 Esta pesquisa também se justifica ao buscar adensar o entendimento sobre redes 

sociais, tecnologia e consumo na cibercultura, temas que são discutidos em profundidade na 

linha de “Sociabilidade e Consumo na Cultura Digital” do GRUSCCO (Grupo CNPq de 

Pesquisa em Subjetividade, Comunicação e Consumo), liderado por Gisela G. S. Castro. O 

tema wearable technology se insere nas novas formas de acoplamento e hibridização humano-

tecnológicos e a grande penetração das redes digitais de comunicação, sociabilidade e 

negócios e seus modos de endereçamento nos processos de subjetivação e das dinâmicas 

sociais atuais. 

 Esse estudo pretende ampliar o conhecimento do autor sobre o entrelaçamento entre 

comunicação, consumo e tecnologia, em continuidade ao seu trabalho como pesquisador 

acadêmico e professor universitário. O assunto é semestralmente levado para as classes da 

disciplina Plataformas Digitais, ministradas para o quarto semestre do curso de Comunicação 

Social da ESPM e é base para a realização de trabalhos dos alunos. É importante ressaltar que 

parte desta discussão está sendo levada para uma reflexão com estudantes de graduação. 

 Para responder aos objetivos da pesquisa, a tese foi estruturada em cinco capítulos, 

seguidos das considerações finais. No primeiro capítulo, intitulado “Produtos tecnológicos 

como plataformas midiáticas”, são apresentadas as confluências entre o social e o 

tecnológico no cenário das wearable technologies. Discute-se como as WTs se convertem em 

plataformas midiáticas, e são relatadas entrevistas com usuários desse tipo de aparatos. No 

Capítulo 2, “Comunicação, consumo e tecnologia”, visamos às estratégias mercadológicas 

no contexto das WTs, a cultura do fitness (dando ênfase ao corpo como produtor de 

narrativas) e a materialização de produtos tecnológicos por marcas e empresas em 

consonância com aspectos do social. O capítulo 3, “Um ecossistema comunicacional para 

as wearable technologies”, versa sobre cultura, tecnologia e objetos sociotécnicos, as 

hibridizações humano/não-humano, a ideia de Internet das Coisas e as bases da Teoria Ator-

Rede. O quarto capítulo, “Wearable technologies: delimitações e definições por meio de 

uma cartografia de controvérsias”, propõe a aplicação da abordagem metodológica de 

Cartografia de Controvérsias (CC), técnica que deriva da Teoria Ator-Rede, para o campo das 
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WTs. No capítulo final, “Wearable devices como ferramentas estratégicas de comunicação 

mercadológica”, examina-se como determinadas empresas estão utilizando produtos 

tecnológicos das áreas de fitness e saúde para estabelecerem laços mais estreitos com seus 

públicos consumidores. Após os capítulos, apresentamos as considerações finais deste 

trabalho. 
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1 PRODUTOS TECNOLÓGICOS COMO PLATAFORMAS MIDIÁTICAS 

1.1 A comunicação de massa e a comunicação personalizada para grandes públicos 

Na contemporaneidade, determinados produtos tecnológicos são estrategicamente 

construídos para se tornarem plataformas midiáticas por meio das quais empresas podem 

oferecer conteúdo, publicidade e múltiplas funcionalidades. Na introdução dessa tese, 

apresentamos a noção de plataforma midiática com base em Primo (2008, p.13). Neste 

capítulo inicial, iremos aprofundar essa ideia. Entendemos o termo em questão como um 

espaço que permite que indivíduos, grupos, marcas ou empresas publiquem e divulguem 

conteúdo em forma de textos, imagens, áudios ou vídeos. Sendo assim, um canal de televisão, 

um site, um jogo digital ou um aplicativo de smartphone são potenciais plataformas 

midiáticas para a elaboração de mensagens que podem ser produzidas por empresas ou 

usuários. O sistema da mídia, cada vez mais pluralizado, hoje não comporta apenas a 

comunicação de massa e se ramifica em diversos canais, que se prestam também à 

comunicação personalizada com grandes públicos. 

Em entrevista a Angeluci (2016, p.182), Scolari lembra que, na “na velha ecologia de 

mídia”, isto é, nos tempos em que a radiodifusão era dominante, existia um acordo tácito entre 

empresas e espectadores: um conteúdo era ofertado gratuitamente, mas era “pago” com a 

atenção dos indivíduos que assistiam aos comerciais que eram veiculados nos intervalos. 

Atualmente, a comunicação de massa ainda se apoia nesse modelo, mas um novo contrato 

está vigente: certas empresas nos fornecem serviços gratuitos que são pagos com informações 

dos usuários. Neste rol estão grandes nomes como Gmail, Facebook, Google Drive, Skype ou 

Instagram, sendo que seus usuários também produzem conteúdo para estas plataformas 

(SCOLARI; ANGELUCI, 2016, p.182), mas os contratos que surgem com as plataformas 

pós-internet alteram o ecossistema comunicacional. Empresas e marcas precisam se adequar 

aos novos formatos e entender como se aproximar de seus consumidores por meio destas 

plataformas midiáticas. 

Castells (2009, p. 135) afirma que as tecnologias e plataformas midiáticas vigentes 

fazem com que todas as formas de comunicação se combinem em um ambiente digital, 

global, multicanal e multiplataforma. Esse autor afirma ainda que a capacidade interativa dos 

usuários de novos sistemas de comunicação gera um novo tipo de comunicação, que ele 

denomina como mass self-communication. Castro (2012, p.191) traduz a expressão como 

“comunicação interpessoal de massa” e ensina que diz respeito ao acesso a diferentes 



 

 

29 

conteúdos por intermédio de diversas plataformas, como celular, computador, video game, 

tablet, aparelhos de TV digital etc, em que indivíduos vivem diferentes experiências e podem, 

muitas vezes, compartilhá-las em rede com outros indivíduos. 

Neste cenário midiático complexo, “convergência e conexão são o que impulsiona a 

mídia agora” (JENKINS, 2016, p.214). Constatamos o surgimento de um ambiente de 

instabilidade, pois tudo está em fluxo e transição no contexto de uma comunicação em rede 

mais participativa (JENKINS, 2016, p.214). Sendo assim, empresas e marcas possuem um 

ferramental de plataformas de comunicação mais amplo para fazer com que suas mensagens 

de marketing cheguem até seus consumidores. A conquista de espaço na mente dos 

consumidores13 se apresenta, para determinadas empresas, como um desafio amplo nos 

tempos de comunicação participativa e em rede. Muitas vezes, essas organizações precisam 

dividir seus esforços entre a comunicação na mídia de massa e em outras plataformas que 

estão sendo utilizadas por seus consumidores. Nesse ecossistema comunicacional, a  

indústria da mídia de massa está aprendendo a incorporar aspectos de um 
público mais participativo em suas práticas fundamentais – o engajamento 
tornou-se um valor monetário essencial, que a indústria utiliza para medir o 
sucesso (já que o público está cada vez mais fragmentado em várias 
plataformas de mídia e os mecanismos de mídia social estão incorporados ao 
projeto da maioria das estratégias de programação). Alguns dos impulsos 
para uma cultura mais participativa foram operados em conjunto com as 
estratégias da Web 2.0, que visam a conter e mercantilizar o desejo do 
público de ter mais voz nas decisões que impactam a produção de mídia e 
circulação. (JENKINS, 2016, p.214). 

Cientes destas transformações no cenário midiático e na consequente mudança no 

comportamento de consumo de determinados indivíduos, empresas de pequeno, médio e 

grande portes iniciam um movimento de introduzir suas marcas, produtos e serviços em 

plataformas para além da mídia de massa, sempre com o intuito de se conectarem de maneira 

mais próxima aos seus consumidores e procurando entender linguagens, anseios e desejos que 

esses passam a expressar nas diversas plataformas que utilizam. Fan pages no Facebook, 

conteúdo em aplicativos de smartphone e games com propaganda de produtos passam a 

compor algumas das estratégias que se apresentam. Evidentemente, a mídia de massa ainda 

existe, mas, agora, compartilha espaço com outras plataformas, que nos interessam nesse 

estudo. 

                                                
13 No jargão da área de marketing, o “espaço” conquistado na mente dos consumidores é chamado de share of 

mind. A lembrança de uma marca em sua categoria é buscada incansavelmente por empresas que ampliam 
seus esforços de comunicação para que ocupem posição protagonista no cotidiano de seus consumidores.  
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Vartanova (2015, p.16) aponta que determinados núcleos sociais são influenciados 

pela produção, distribuição e consumo de informação nessas múltiplas plataformas midiáticas. 

Sobretudo aquelas altamente tecnológicas, como smartphones, tablets, smart TVs etc. Tal 

“sociedade digitalizada” gera indivíduos conectados com mais opções de acesso à 

informação, a entretenimento, e a assuntos ligados ao trabalho ou à vida pessoal. Nesse 

ecossistema midiático, a autora identifica o surgimento da figura do homo mediatus, que pode 

ser descrito como um indivíduo que tem parte de sua existência social e individual fortemente 

moldada pelo conteúdo que consome. Tal fato o torna, consequentemente, alvo de empresas, 

organizações e veículos de mídia, que realizam esforços para capturar sua atenção de variadas 

maneiras (VARTANOVA, 2015, p.17).   

A partir do momento em que um indivíduo se transforma em usuário de uma 

determinada plataforma midiática (site, app, game etc), ele passa a ser um potencial target 

para mensagens publicitárias. Um exemplo é o jogo para plataforma mobile Pokémon Go, que 

foi lançado em território brasileiro em agosto de 201614, e que, em julho do mesmo ano, já 

arrebatava milhões de jogadores estadunidenses para suas fileiras.  

Para jogar o game, que funciona em smartphones e tablets, o jogador deve criar uma 

conta no aplicativo ou fazer login com sua senha do Google Gmail. Toda vez que o jogo é 

iniciado, uma mensagem surge na interface alertando o usuário de que o Pokémon Go obtém 

acesso às suas informações de e-mail e histórico de navegação na internet. O game se apropria 

de informações de seus jogadores (localização geográfica, histórico de compra em sites, 

contato com outros usuários etc) para realizar parcerias publicitárias em seu sistema. É o caso 

da franquia McDonald’s, que, no Japão, patrocinou o lançamento do jogo e ofereceu conteúdo 

exclusivo para os jogadores nas lojas da rede15. A estratégia é fazer com que os mais 

engajados, famintos por conteúdo extra, visitem lojas da rede McDonald’s e, ocasionalmente, 

comprem seus produtos. 

Este entrelaçamento suscita um debate extremamente relevante acerca de como os 

dados são utilizados pelas empresas. Os fluxos de informações capturados de indivíduos por 

empresas e órgãos governamentais estão aumentando e sendo monitorados de maneiras cada 

vez mais inovadoras. No entanto, o propósito de uso desses dados não fica claro para o 

                                                
14 Conforme reportagem Pokémon Go é lançado no Brasil. Disponível na URL < http://goo.gl/iCx4Xm >. 

Acesso em 18/01/2017. 
15 Conforme reportagem Pokémon Go é lançado no Japão com patrocínio do McDonald’s. Disponível na URL 

<http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/pokemon-go-lancado-no-japao-com-patrocinio-do-mcdonalds-
19763665>. Acesso em 18/01/2017. 
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público. A apropriação é uma forma de exploração sutil para que empresas criem valor, sem 

oferecer aos consumidores uma compensação razoável16. 

Um exemplo pertinente é o aplicativo de músicas Spotify. Criado originalmente para 

funcionar em tablets e smartphones, o app – que adquiriu um elevado número de usuários17 – 

teve sua versão criada para computador desktop, smart TVs e videogames. Assim sendo, um 

usuário pode acessar sua conta de qualquer uma dessas plataformas. O aplicativo se torna uma 

plataforma midiática que analisa o perfil musical de seus usuários e oferece sugestões de 

novas canções, sempre correlacionadas com o gosto pessoal dos mesmos.  

Os modernos consoles de video game também ilustram a ideia de plataformas 

midiáticas. O Playstation 4 é um aparelho que possui conexão com a internet, permitindo aos 

usuários/players jogarem online diferentes tipos de games. Tal conectividade gera um 

interessante fenômeno: na tela inicial, é possível instalar uma série de outros aplicativos, tais 

como o Spotify (para ouvir música), o Netflix (para ver filmes) ou o canal da Amazon (para 

fazer compras online). Estas funcionalidades não são jogos, mas o console, agora 

transformado em algo além de uma plataforma exclusiva para games, permite que 

determinadas empresas estabeleçam contato com os jogadores. Desta forma, o Spotfy pode 

verificar que jogos determinado indivíduo está consumindo, e em seguida oferecer a trilha 

sonora dos mesmos para download. A Netflix pode averiguar se algum dos games possuem 

versão em filme, de modo a propor como recomendação. A Amazon pode rastrear se um 

jogador baixou uma versão demonstrativa com algumas partes de um game e oferecer o 

produto completo para ser adquirido em seu site.  

Aqui, o video game torna-se algo que vai além de um console de jogos e se converte 

em uma central de entretenimento e consumo. Torna-se uma plataforma midiática que opera 

um entrelaçamento entre o jogador-usuário (que fornece dados) e as marcas, que procuram 

utilizar as informações fornecidas para oferecer produtos/serviços que sejam relevantes. 

A Figura 3 a seguir ilustra o que estamos discutindo: na tela inicial do Playstation 4, 

podemos ver uma série de links para diferentes aplicativos que não são games. Há botões para 

                                                
16 Conforme reportagem Companies are making money from our personal data – but at what cost?. Disponível 

na URL <https://www.theguardian.com/technology/2016/aug/31/personal-data-corporate-use-google-
amazon>. Acesso em 18/01/2017. 

17 60 milhões de usuários, dos quais 25% possuem assinatura paga, segundo a matéria Spotify diz ter chegado a  
60 milhões de usuários; 15 milhões são assinantes. Disponível na  URL <http://goo.gl/9UQ8kk>. Acesso em 
18/01/2017. 
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acesso ao conteúdo da Amazon, Netflix, do campeonato de basquete americano NBA, entre 

outros. 

 
Figura 3 – Interface do videogame Playstation 4 com múltiplos aplicativos 

 
Fonte: screen shot da tela inicial do console18 

 

Um aspecto essencial dos games a ser debatido é o fato de que os avanços 

tecnológicos incorporados nos consoles (conexão com internet, jogos online, gráficos 

extremamente realistas etc) os transformaram em algo além de produto de entretenimento. 

Sendo dispositivos midiáticos, os games permitem que marcas e produtos povoem suas 

interfaces. Não é incomum em jogos esportivos, por exemplo, encontrarmos marcas como 

Nike e Adidas que, investindo imensas somas de dinheiro, figuram na interface como 

estratégia de propaganda. Regis (2014, p.278) complementa essa linha de raciocínio e afirma 

que a “importância cultural e econômica dos games cresce na mesma proporção em que seus 

públicos se expandem e diversificam”. Os videogames “tornaram-se, assim, um potente meio 

de comunicação, interação e sociabilidade na cultura contemporânea”, ao permitirem que 

jogadores troquem informações entre si e que marcas/empresas interajam com eles. 

 Os games, neste caso, são um exemplo entre muitos dos que formam o cenário 

midiático contemporâneo. Junto com diversas outras plataformas, os jogos eletrônicos 

compõem o ecossistema comunicacional que permeia a contemporaneidade. Silverstone 

(2002, p.14) postula que “a mídia agora é parte da textura geral da experiência”.  

                                                
18 Imagem retirada do vídeo tutorial do console no canal de YouTube Arekkz Gaming. Disponível na URL 

<https://goo.gl/XdGEJI>. Acesso em 18/01/2017. 
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 Em outras palavras, a mídia (e as diversas plataformas midiáticas presentes neste 

contexto) permeia nosso cotidiano. Ela transmite mensagens e conteúdo, e oferece a usuários 

e empresas a possibilidade de se conectarem. Carrascoza (2010, pp. 41-42) compara a mídia 

ao mito grego de Acrísio. No contexto mitológico, o rei Acrísio, ao consultar um oráculo, 

descobre que será morto pelo neto. Sendo assim, aprisiona sua única filha – a virgem Dânae – 

em uma torre inviolável. Zeus se apaixona por Dânae, se transforma em uma chuva de ouro, 

entra por uma fresta da torre e fecunda a jovem, gerando Perseu, que se torna o assassino de 

Acrísio e cumpre a profecia do oráculo. Retextualizando o mito grego, Carrascoza compara a 

figura da chuva de ouro com a mídia: por mais que se tente escapar dela, haverá uma fresta 

pela qual a mesma passará e, em algum momento, vai nos atingir com algum tipo de 

mensagem ou conteúdo. 

Outro exemplo da indústria dos games que ilustra a ideia de plataforma midiática é o 

console Xbox 360. O dispositivo possui espaços publicitários em sua interface principal; nela, 

anunciantes podem propagandear lançamentos de filmes, jogos, programas esportivos, 

notícias ou qualquer tipo de produto. Nesse exemplo, o videogame se transforma em um 

espaço para veiculação publicitária. 

 
Figura 4 – Interface do videogame Xbox 360 com espaços publicitários 

 
Fonte: screen shot da interface principal do console19 

 

Os smartphones e tablets são outros exemplos que reforçam a ideia de como certos 

produtos tecnológicos podem se transformar em plataformas midiáticas e conectar seu usuário 

                                                
19 Retirado do video tutorial no canal de YouTube KieranMFilms. Disponível na URL <https://goo.gl/a0lDfl>. 

Acesso em 18/01/2017. 
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em rede por meio de diferentes aplicativos. Esses aparatos abrigam, em suas memórias, outras 

plataformas midiáticas, posto que é possível fazer o download de diversos aplicativos que irão 

figurar na tela de abertura.  

O iPhone ilustra o que estamos discutindo: é possível realizar o download de 

diversos aplicativos para o smartphone. Jogos, programas de troca de mensagens de texto, 

players de música, filtros para edição de fotos e aplicativos de redes sociais são alguns dos 

exemplos que podem figurar na interface de um produto como esse.  

Suponhamos que o aplicativo de músicas Spotify esteja presente na interface do 

iPhone. Podemos observar como a publicidade se materializa nesse contexto: o aplicativo 

musical possui uma versão paga, que é livre de publicidade, e uma versão gratuita, que tem 

anúncios de áudio inseridos entre as canções. Refletindo estruturalmente sobre esse exemplo, 

temos um smartphone (iPhone) que permite que empresas como Spotfy adentrem sua 

interface e estabeleçam contato com os usuários por meio de música e publicidade de 

produtos. Uma vez que o aplicativo é desligado (ou minimizado), outro aplicativo de outra 

empresa pode surgir na tela com as mesmas características.  

Essas plataformas midiáticas operam em um paradigma diferente da comumente 

denominada “mídia tradicional”, categoria na qual podemos enquadrar rádio, cinema, jornal, 

revista e televisão. Nos veículos tradicionais, há um limite de páginas ou de minutos de vídeo 

para se enquadrar a publicidade. Nas plataformas digitais, os limites para esse espaço são 

mais fluídos, e as possibilidades, mais amplas. Na tela de um smartphone, por exemplo, há a 

possibilidade de coexistência de aplicativos de grandes empresas, como Google, Apple e 

Microsoft, junto a games de estúdios independentes.  

No entanto, não endossamos o discurso raso da “inovação futurista” ou da “morte da 

mídia tradicional”. Seguimos as ideias de Scolari (2008, p.232), para quem as plataformas 

midiáticas digitais operam junto à mídia tradicional em um complexo movimento de rede, no 

qual “as contaminações entre velhos e novos meios são recíprocas”.  

A internet utiliza elementos das linguagens de TV, cinema, rádio e revista em sites, 

aplicativos e games. O contrário também é verdade, já que atualmente não é incomum um 

programa de televisão usar hashtags e vídeos de YouTube como conteúdo. Segundo Grusin 

(2015, p.128), estamos presenciando constantes processos de remediação, nos quais 

plataformas midiáticas vão mesclando propriedades e se tornando elementos totalmente novos 

na cultura contemporânea. 

Nesse ecossistema comunicacional repleto de plataformas midiáticas é que surgem as 

wearable technologies. Os aparatos desta instigante categoria também se apresentam como 
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plataformas midiáticas que podem reforçar laços entre empresas e certos consumidores, um 

tópico que iremos aprofundar a seguir. 

   

1.2 Wearable technologies como plataformas midiáticas 

 A paisagem contemporânea de determinados núcleos sociais, sobretudo dos grandes 

centros urbanos, vê-se cercada por aparatos tecnológicos que, potencialmente, podem se 

conectar entre si. Atualmente, não é incomum utilizar um aplicativo de smartphone para 

mudar o canal na televisão, ou, utilizando o mesmo aparelho, comentar sobre um programa de 

TV (em tempo real) em algum site de rede social. Estes diversos aparatos tecnológicos 

passam a engendrar complexas articulações em redes entre as mídias e seus usuários, 

ampliando processos de distribuição de conteúdo e gerando convergências entre plataformas 

(CARDOSO, 2010, p.28).  

 Há uma coexistência entre diferentes mídias gerando diferentes modelos de acesso a 

informação, dados, entretenimento etc. Na contemporaneidade, temos um modelo de 

comunicação em rede que “não substitui os modelos anteriores, antes os articula, produzindo 

novos formatos de comunicação” (CARDOSO, 2010, p.44). Uma série de TV que pode ser 

assistida pela tela de um tablet no metrô, uma conta de banco que pode ser paga pelo 

smartphone enquanto um indivíduo caminha por um parque, e a geladeira que emite alertas 

para um celular avisando sobre a falta de um produto são apenas alguns exemplos dessas 

articulações e mesclas nos atuais formatos de comunicação. 

 Nesse sentido, observa-se um amplo consumo de mídia atualmente que requer um 

entendimento sofisticado de como as pessoas escolhem, interpretam e apropriam-se de bens, 

conteúdos e tecnologias em suas vidas cotidianas (COULDRY; LIVINGSTONE; 

MARKHAM, 2010, p.35). Ao utilizar uma tecnologia vestível, um smartphone ou qualquer 

outro aparato tecnológico, um indivíduo está operando processos comunicacionais em seu 

cotidiano, muitas vezes interagindo com outros indivíduos, muitas vezes interagindo com 

marcas, produtos e serviços.  

 Tais possibilidade passam a estar na mira de determinadas empresas, que buscam 

entender como certos consumidores se comportam, que plataformas midiáticas utilizam, o que 

consomem, que linguagens utilizam e com que marcas/indivíduos se relacionam no cotidiano. 

A partir destas informações e de muitas outras, algumas empresas estão buscando se conectar 

com esses indivíduos por intermédio de plataformas midiáticas utilizadas com o intuito de 

divulgar marcas e, possivelmente, vender produtos e serviços.  
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 Nesse trabalho, focalizamos as tecnologias vestíveis como potenciais canais que 

serão utilizados por empresas para se conectarem com alguns públicos consumidores. Tal qual 

um canal de televisão, um aplicativo de smartphone, um game ou um site de rede social, uma 

wearable technology pode também se transformar em uma plataforma midiática, carregando 

mensagens publicitárias e conteúdo para seu usuário. Por outro lado, tal usuário também pode 

utilizar o aparato vestível para se conectar a outros indivíduos e plataformas. 

 Tomando como exemplo o iWatch, relógio inteligente que iremos apresentar com 

mais detalhamento adiante. Tal produto pode ser entendido como um elemento da categoria 

wearable tech, transformando-se em plataforma midiática. Lançado em abril de 2015, o 

iWatch chegou ao mercado com a proposta de ser um aparato com características de 

monitoramento de desempenho corporal para praticantes de diferentes esportes e que 

procuram uma solução tecnológica para consultar mapas, e-mails e outras informações de 

maneira facilitada no cotidiano. Certos usuários dão mais atenção para as características 

esportivas, e outros, para as funções de agenda, localização geográfica e e-mail.  

 O relógio inteligente permite que usuários façam download de uma série de 

aplicativos que possibilitam a customização do produto para atender a necessidades e gostos 

específicos. Um indivíduo interessado em praticar exercícios físicos pode realizar o download 

de aplicativos ligados ao monitoramento de quilômetros e performance esportiva. Este mesmo 

indivíduo pode baixar programas que funcionem como lembretes de agendas e notas sobre 

compromissos importantes.  

 Parte dos aplicativos disponíveis para download em smartphones, tablets e, agora, 

smartwatches pode ser paga, gratuita ou patrocinada por marcas. Muitos deles fazem parte da 

estratégia de comunicação de empresas ou são ofertados gratuitamente por meio de algum 

tipo de propaganda em sua interface.  

 No entanto, o modelo de negócio de distribuição de aplicativos gratuitos tem sido 

alvo de muitas críticas e especulações, pois não é raro que o app venha acompanhado de 

algum mecanismo oculto que monitora dados do usuário ou invade informações sem 

autorização (BAČIŠIN, 2015, p.67). Na edição de 2016 da Consumer Electronics Show, uma 

das maiores feiras de produtos da área de tecnologia do mundo, foi discutido o quanto os 

aplicativos para wearable devices ainda são frágeis em termos de segurança20. A 

regulamentação destes aplicativos, normalmente, é obscura e pouco explica sobre que tipo de 

                                                
20 Conforme reportagem Riscos de Wearable Technology. Disponível na URL <http://www.yac.mx/pt/mobile-

security/android/look-out-the-privacy-risks-of-wearable-technology.html>. Acesso em 18/01/2017. 
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dados de seus usuários estão sendo monitorados. Tal fato suscita uma ampla discussão sobre o 

quanto as empresas estão invadindo a privacidade de seus consumidores. Marcas consagradas 

como a Nike (e seu aplicativo Nike+) falham ao divulgar termos de utilização de seus 

produtos repletos de termos técnicos e jargões tecnológicos que não deixam claro como são 

utilizadas as informações capturadas dos utilizadores.  

 O iWatch, mencionado anteriormente, permite que uma empresa de esportes como a 

Under Armour disponibilize seu aplicativo de fitness para download gratuito e passe a mostrar 

ofertas de seus produtos na interface do smartwatch. Já a Nike, além do aplicativo Nike+, 

também lançou sua pulseira Nike+ Fuelband. É importante ressaltar que é com foco voltado 

para a “construção de um relacionamento mais próximo do consumidor que as marcas vêm 

direcionando seus objetivos nos últimos tempos, fazendo uso das possibilidades interativas no 

estabelecimento da comunicação com seu público” (ANTUNES; PEREIRA, 2014, p.89). 

Percebemos como produtos e marcas são inseridos nos aparatos da categoria wearable. Na 

Figura 5, a tela do iWatch se transforma em um espaço no qual diferentes empresas podem 

divulgar suas marcas por meio de aplicativos. O relógio inteligente funciona como plataforma 

midiática para tais empresas ao estabelecer uma possibilidade de comunicação com certos 

públicos consumidores. 

 
Figura 5 – Tela touch screen do iWatch com alguns aplicativos disponíveis 

 
Fonte: site oficial da marca21. 

 

                                                
21 Print screen retirado da URL <http://www.apple.com >. Acesso em 18/1/2017. 
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 As wearable technologies causam, por outro lado, certo deslumbramento ficcional. 

Vemos alguns veículos midiáticos tratarem os aparatos dessa categoria como elementos 

futuristas. Esquece-se, no entanto, que a figura do humano nesse processo é basilar e 

indissociável desse tipo de gadgets. Como lembra Castro (2012a, p.134), tratar o “tecnológico 

como instância artificial e separada da experiência humana, a qual só seria autêntica se fosse 

‘natural’, nunca soou tão inapropriado e démodée”. Entendemos que as empresas que passam 

a utilizar certas tecnologias em suas estratégias de comunicação e marketing buscam 

consolidar o relacionamento com seus consumidores por meio de conteúdo relevante e 

funcionalidades de aplicativos/produtos. Tais consumidores podem se transformar em fãs, 

engajando-se em um relacionamento mais intenso com a empresa.  
Marcas como Apple, Coca-Cola, Harley-Davidson e Montblanc, para citar 
apenas algumas em ordem alfabética, são bem conhecidas por congregar e 
incentivar a fidelidade de legiões de clientes na forma de admiradores e fãs. 
Mais do que a mera promoção de produtos ou serviços, percebe-se nesses 
casos um bem-sucedido esforço em construir modos de ser que gerem 
identificação, atraindo o consumidor para o universo simbólico da marca. 
Analisando-se esse tipo de estratégia, percebe-se o fomento à consolidação 
de um tipo de agente social ao qual interessa o envolvimento mais pessoal e 
direto com o intangível da marca em questão (CASTRO, 2012a, p.136). 

 Atualmente, além dos recursos publicitários oferecidos pela mídia de massa, também 

há um enorme rol de tecnologias que determinadas marcas podem utilizar em suas estratégias 

visando a atrair estes consumidores que, em tal contexto, podem ser considerados 

“consumidores-fãs” (CASTRO, 2012). As wearable technologies passam a figurar nessa lista 

e oferecer recursos para que uma empresa tenha mais canais para iniciar contato com seus 

consumidores. Vale reforçar que o humano e o tecnológico estão indissociáveis nesse 

contexto e formam um binômio fundamental para que se estabeleça contato entre 

marca/produto/serviço com estes públicos-alvo. No entanto, alertamos que a vasta gama de 

tecnologias disponíveis atualmente não serve a toda e qualquer empresa. É necessária uma 

adequação de tecnologias, linguagens e mensagens para que um produto tecnológico 

estabeleça vínculos entre consumidores e empresas/marcas. 

 

1.3 Wearable technologies: a adequação de produtos perante públicos consumidores 

 Segundo Scolari (2008, p.211), a mídia digital pode ser entendida como “uma 

estrutura reticular de intercâmbio de dados”. A ideia visual de “reticulação” serve de metáfora 

quando pensamos em plataformas midiáticas que, quando se sobrepõem, permitem que 

informações se recombinem e se reconfigurem. Esse autor ensina que a mídia digital e suas 
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múltiplas possibilidades de conexão alteram significativamente os processos de interação na 

contemporaneidade. Mais do que a interatividade, os novos meios oferecem inúmeros 

conteúdos para as audiências escolherem e compartilharem com seus pares. Afinal, “mais do 

que um instrumento de produção, a web é um espaço de expressão e intercâmbio” 

(SCOLARI, 2008, p.256).  

 O social e o tecnológico, conforme já mencionamos, são elementos indissociáveis. 

Atentas aos hábitos de consumo de seus consumidores, empresas estão (re)pensando suas 

estratégias de negócios com o intuito de descobrir como dialogar com os diferentes públicos 

que desejam atingir. A ideia de que “as tecnologias não só transformam o mundo, mas 

também influenciam a percepção que os sujeitos têm desse mundo” (SCOLARI, 2008, p.273) 

é fundamental para que empresas estruturem conteúdos para marcas, determinem as 

plataformas midiáticas que farão parte de sua estratégia de comunicação e definam quais 

tecnologias serão empregadas para levar mensagens de marketing aos consumidores.  

 A empresa de câmbio de moeda estrangeira Banco Cotação é um exemplo que ilustra 

a necessidade de se entender o social e o tecnológico como elementos indissociáveis para 

estabelecer estratégias de marketing e comunicação. Em seus primórdios, a companhia 

operava apenas trocando papel moeda em pontos de venda específicos em algumas capitais 

brasileiras.  

 Com a internet, passou a oferecer cartões de crédito com os quais um usuário pode 

fazer o carregamento de moeda estrangeira utilizando o site ou o bank phone da empresa. 

Mais recentemente, a Cotação lançou um aplicativo com o qual o consumidor pode verificar 

histórico de compras, saldo e fazer recarga de dinheiro utilizando smartphones e tablets. 

Estudos de mercado ajudam a empresa a oferecer soluções tecnológicas que facilitem o 

cotidiano de seus usuários. A escolha de um site, um bank phone e um aplicativo de 

smartphone/tablet não se dá por acaso; faz parte do comportamento dos consumidores em 

plataformas tecnológicas.   

 Quando uma empresa do ramo esportivo como a Fitbit lança uma pulseira inteligente 

de análise de atividade físicas, está conjugando aspectos tecnológicos com adequação à 

proposta de seu business: o esporte. Para uma marca, não basta lançar um gadget altamente 

tecnológico se este não estabelece um vínculo com os ideais da marca. A tecnologia deve 

estar alinhada com as propostas do ramo ao qual pertence a empresa.  

 A smartband Fitbit utiliza recursos adequados para os praticantes de esporte e é 

disponibilizada no mercado por conta dessa proposta. Se o snack Doritos lançasse uma 

pulseira de monitoramento esportivo, por mais avançado que fosse o device, teríamos uma 
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situação contraditória, já que a marca/produto não possui uma ligação com práticas saudáveis 

e esportivas. 

 Os comportamentos de indivíduos, juntamente com a adequação da tecnologia 

vigente, são pontos importantes para que os wearable devices se transformem em plataformas 

de comunicação com consumidores. A cada nova geração de produtos, as empresas buscam 

engajar as audiências oferecendo recursos significativos que irão gerar uma experiência 

positiva com a marca.  

 No caso das WTs, uma característica que chama a atenção é o fato de que grande 

parte dos aparatos dessa categoria possui, entre suas funcionalidades, a opção de permitir que 

os usuários compartilhem conteúdo e dados na internet. No caso de gadgets esportivos, a 

performance de fitness pode ser compartilhada com detalhes em sites de rede. Discutiremos 

esse aspecto no tópico a seguir. 

 

1.4 O discurso da performance em rede 

 Certos aparatos vestíveis e seus respectivos aplicativos de smartphones permitem o 

compartilhamento de registros sobre as performances em sites de redes sociais. Vamos 

apresentar, a seguir, as formas como se materializam e como são compartilhadas as narrativas 

de determinados usuários de wearable devices da área de fitness22.  

 É importante ressaltar que tal característica de compartilhamento de registros de 

performances em rede está diretamente ligada ao objetivo primário de nossa tese – que é 

demonstrar como, a partir das wearable technologies, a hibridização humano/não-humano 

pode servir estrategicamente para que empresas/marcas/produtos estreitem laços com seus 

consumidores e intensifiquem suas mensagens de marketing.  

 Ao criar um aparato que permite a um usuário compartilhar determinados registros 

de performance esportiva, algumas empresas estão oferecendo uma maneira colaborativa e 

lúdica de indivíduos narrarem nas redes sociais digitais que estão praticando esportes. Castro 

(2012, p.134) lembra que, na comunicação mercadológica atual, as empresas buscam 

incansavelmente a participação dita “espontânea” dos consumidores nas redes sociais 

estimulando o chamado consumo de experiências. Neste sentido, “para expandir e cativar a 

                                                
22 Adiante iremos discutir esta mesma função em aparatos de outras áreas. Neste tópico, concentramo-nos nos 

wearables da área esportiva. 
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clientela são oferecidas as mais diversas experiências relacionadas às marcas, notadamente 

aquelas que se servem das linguagens e lógicas do entretenimento”.  

 De um lado, temos empresas que oferecem tecnologias que permitem o 

compartilhamento de conteúdo por meio de sites, devices ou aplicativos; de outro lado temos 

indivíduos que, potencialmente, podem narrar suas performances esportivas nessas 

plataformas. Entre esses dois extremos, temos uma multiplicidade de discursos que se 

entrelaçam, se alteram e se reconfiguram dentro deste universo social (BACCEGA, 2007) e 

que entrelaçam a figura da empresa com a figura do consumidor. 

 Sendo assim, os produtos vestíveis estudados nessa tese se apresentam como 

ferramentas com as quais os usuários podem narrar seus feitos esportivos em rede, 

constituindo-se uma experiência que conjuga marca, sociabilidade e tecnologia. Neste 

cenário, conforme aponta García Canclini (1999, p.69), estudar tantas possibilidades de 

comunicação requer converter-se num “especialista de intersecções”, pois é preciso enxergar 

não apenas os usuários (humanos) e as tecnologias (não-humanos), mas as complexas relações 

que se dão entre eles.  

 As motivações para que certos usuários compartilhem suas performances em sites de 

redes sociais são muitas: competição com outros usuários, construção de capital simbólico, 

divulgação de feitos esportivos surpreendentes, puro entretenimento ou engajamento com o 

universo fitness (uma tendência cada vez mais presente na cultura contemporânea). Nesse 

contexto, os aparatos vestíveis são vetores para que seus usuários vivenciem essas 

experiências.  

 Em tais produtos, temos uma relação na qual o device vestível captura dados do 

usuário (distância percorrida, calor do corpo, batimento cardíaco, queima de calorias etc) e os 

envia para um aplicativo de smartphone. O aplicativo, por sua vez, gera uma série de gráficos 

de desempenho, mapas do percurso e tabelas de melhorias de performance. em uma interface 

que utiliza ícones, cores, imagens e tabelas. Em alguns produtos WT, há a possibilidade de 

compartilhamento de tais informações em sites de redes sociais digitais como o Facebook e o 

Twitter. No caso da Nike, há o site Nike+ que é próprio para esse tipo de compartilhamento 

em rede. Iremos mostrar o exemplo em detalhes mais adiante. 

 Para este primeiro capítulo, com o objetivo de examinar o ecossistema das wearable 

technologies e como alguns usuários utilizam os produtos desta categoria para compartilhar 

performances esportivas, realizamos quatro entrevistas com usuários de diferentes aparatos 

vestíveis. O intuito foi entender alguns pontos fundamentais para a escolha da marca de um 

device e compreender porque as performances esportivas são ou não compartilhadas em rede.  
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 Os entrevistados foram selecionados por serem usuários de wearable devices 

distintos, por trabalharem com comunicação e tecnologia, por se enquadrarem na categoria de 

early adopters23 deste mercado e por possuírem todos a faixa etária entre 35 e 40 anos. Por 

serem early adopters que trabalham no mercado de comunicação e tecnologia, os 

entrevistados são ávidos consumidores de novos produtos tecnológicos, sempre comprando os 

últimos lançamentos de determinados aparatos. Assim, constituem o perfil desejado para 

nossas entrevistas. Escolhemos usuários com idade entre 35 e 40 anos por possuírem 

independência financeira que permite que invistam em produtos tecnológicos. 

 O primeiro entrevistado é um brasileiro de 40 anos que trabalha como game designer 

na cidade de Helsinque, Finlândia24. Entusiasta de gadgets tecnológicos, é usuário do smart 

watch Endomondo, que captura informações relativas à prática esportiva e as envia para um 

aplicativo mobile. O game designer é praticante de vários esportes, entres eles ciclismo, 

atletismo e aikidô. Ao ser questionado sobre os principais motivos para a utilização de tal 

produto, ele respondeu que considera interessante poder observar, em forma de gráficos e 

tabelas, a evolução de sua performance esportiva.  

 Segundo o entrevistado, os mapas, dados e estatísticas funcionam como um incentivo 

para sempre tentar incrementar seu rendimento. A rede de usuários do produto funciona como 

um incentivo extra, pois se manifesta um sentimento de competição entre aqueles que 

participam do esporte e acompanham o desempenho de outros praticantes na rede.  

 Em relação ao compartilhamento das informações geradas pelo aparato, esse 

entrevistado admite que, ocasionalmente, quando faz algo “de destaque”, gosta de 

compartilhar no Facebook com os amigos. Este é o caso da Figura 6, na qual ele demonstra 

haver percorrido aproximadamente 14 quilômetros de bicicleta em menos de uma hora. Para o 

game designer, este desempenho é quase profissional e ele se sentiu motivado a compartilhar 

com outros amigos praticantes do esporte para exibir seu recorde pessoal. No seu entender, o 

que deve ser valorizado de fato é o material estatístico e comparativo de desempenho que a 

pulseira Endomondo oferece a cada prática esportiva, pois mostra ao praticante de esportes, de 

maneira clara, se ele está evoluindo.  

 

                                                
23 O termo early adopter é utilizado no jargão do mercado de tecnologia e se refere a indivíduos que passam a 

utilizar produtos tecnológicos assim que os mesmos se tornam disponíveis nas prateleiras das lojas. 
24 Pelo fato do entrevistado número um morar em Helsinque, a entrevista foi realizada via Whatsapp em abril de 

2016. O entrevistado concordou com que as informações discutidas fossem compartilhadas nesta tese e 
assinou o termo de consentimento cujo modelo se encontra no Apêndice F. Para preservar sua privacidade, seu 
nome não será divulgado. 
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Figura 6 – Performance de usuário no aplicativo do smartwatch da marca Endomondo 

 
Fonte: print screen de performance esportiva25.  Imagem do produto à direita retirada do site oficial da 

Endomondo26. 
  

 Um detalhe interessante que também vemos na Figura 6 é o anúncio que aparece na 

parte inferior do aplicativo da marca. Trata-se de um banner promocional da empresa Shape 

que vende vídeos de treinamento esportivo27. Conforme discutimos no início deste capítulo: a 

plataforma envolvendo smart watch e aplicativo se torna um espaço midiático e passa a 

comportar anúncios relativos ao universo do esporte (nesse caso, de uma empresa de vídeos 

de treinamento online).  

 A empresa Shape entende que os usuários do smartwatch Endomondo são praticantes 

de exercícios físicos e potenciais consumidores dos vídeos de treinamento fitness que vende 

em seu site. Se um usuário do smartwatch clicar no anúncio exibido no aplicativo, será 

redirecionado para a página oficial da companhia Shape, onde poderá se cadastrar para 

receber o conteúdo online. Vale ressaltar que é pertinente que empresas da área esportiva 

anunciem seus produtos/serviços em um aplicativo da mesma área. 

                                                
25 Enviada pelo entrevistado em 3/04/2016. 
26 Imagem retirada da URL <https://www.endomondo.com/>. Acesso em 18/01/2017. 
27 O texto em finlandês “Laadukkaat treenivideot netissä Liity nyt!” pode ser traduzido livremente como “Alta 

qualidade de vídeos de treinamento on-line. Registre-se agora!”. 
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 Nosso segundo entrevistado foi um empresário de 35 anos habitante da cidade de 

Santiago, Chile28. Ele é usuário da pulseira Mi Band, um gadget fabricado pela empresa 

Xiaomi29. Como outros produtos similares do mercado, o aparelho calcula o número de passos 

que o usuário dá durante o dia, mede distâncias percorridas e informa o gasto de calorias. A 

Mi Band também possui, entre suas funcionalidades, o monitoramento de qualidade do sono. 

 
Figura 7 – Performance de usuário no aplicativo da smarband Mi Band da marca Xiaomi 

. 
Fonte: print screen de performance do sono30.  Imagem do produto à direita retirada do site oficial da Xiaomi 31 

  

 Como se pode ver na Figura 7, esse empresário da cidade de Santiago compartilhou 

com sua rede de contatos no Instagram um gráfico gerado pela pulseira Xiaomi que mostra 

que ele dormiu 9 horas e 45 minutos, sendo metade deste tempo em sono profundo. Ao ser 

perguntado por que razão escolheu comprar este produto, o entrevistado número 2 afirmou 

que possui um cotidiano muito estressante e que, por isso, adquiriu um device com 

                                                
28 Pelo fato de o entrevistado número dois morar em Santiago, a entrevista foi realizada via Whatsapp em abril 

de 2016. O entrevistado concordou que as informações discutidas fossem compartilhadas nesta tese e assinou 
o termo de consentimento cujo modelo se encontra no Apêndice F. Para preservar sua privacidade, seu nome 
não será divulgado. 

29 Informações sobre o produto podem ser acessadas na página oficial da empresa na URL 
<http://www.mi.com/en/miband/#01>. Acesso em 18/01/2017. 

30 Enviada pelo entrevistado número 2 em 030/4/2016. 
31 Imagem retirada da URL < http://www.mi.com/en/miband/#01>. Acesso em 18/01/2017. 
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características que permitem monitoramento de seu sono e estado de saúde para receber 

alertas de quando estiver atingindo limites.  

 Por ser usuário de outros produtos da empresa Xiaomi, elegeu essa pulseira para o 

seu dia a dia. Em relação ao compartilhamento de informações geradas pelo produto em sites 

de redes sociais, o empresário apontou que raramente utiliza a opção. Somente quando realiza 

algo notável ele se expõe nas redes de que participa. No caso da noite em que conseguiu 

dormir ininterruptamente, o chileno comenta que foi como compartilhar um grande recorde 

esportivo em meio ao cotidiano estressante em que vive. 

 Das falas desses dois entrevistados, recebemos pistas sobre como a tecnologia 

perpassa determinados cotidianos, e sobre como marcas/empresas utilizam este fato em 

benefício próprio. Conforme afirma Miles (2004, p.70), a sociedade contemporânea, chamada 

por muitos de sociedade de consumo, é essencialmente tecnológica. De um lado, temos 

consumidores-usuários de determinados produtos tecnológicos. E, de outro, empresas que 

procuram conquistar dados destes indivíduos via aplicativos, sites, comunidades online, 

cadastros em lojas físicas etc (URBAN; MOLNÁR; JANÁKOVÁ, 2014, p.60). Uma vez 

capturadas estas informações, as empresas procuram sofisticar suas estratégias para abordar 

os consumidores com mensagens que, agora, além da veiculadas na mídia de massa, também 

podem figurar na tela de um aplicativo vinculado a um aparelho vestível ou como um anúncio 

na página pessoal de Facebook do consumidor.  

 Nosso terceiro entrevistado32 é usuário do iWatch. Tem 39 anos, é professor na 

faculdade ESPM de São Paulo e optou pelo relógio inteligente da Apple por já ser usuário de 

outros produtos da marca, como iPhone e Mac book. O professor considera que funciona bem 

a integração entre agenda de telefones, lista de compromissos e dados bancários entre os 

diferentes aparelhos que possui.  

 Por ser um consumidor antigo da marca, resolveu experimentar o novo produto. No 

entanto, o entrevistado não costuma compartilhar nenhuma informação gerada pelo relógio 

em redes sociais, apenas monitora alguns dados de saúde guardando o resultado para si 

mesmo. O fato de esse entrevistado não compartilhar suas performances em alguma rede 

ilumina um ponto importante de nossa discussão: as wearable technologies, em sua maioria, 

oferecem a possibilidade de compartilhamento de conteúdo, mas não garantem que 100% de 

                                                
32 A entrevista foi realizada presencialmente na cidade de São Paulo em fevereiro de 2016. O entrevistado 

concordou com que as informações discutidas fossem compartilhadas nesta tese e assinou o termo de 
consentimento cujo modelo se encontra no Apêndice F. Para preservar sua privacidade, seu nome não será 
divulgado. 
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seus usuários irão utilizar tal funcionalidade. Determinados indivíduos apenas verificam as 

informações geradas nas telas destes devices, sem publicá-las em um site de rede social como 

o Facebook ou um aplicativo como o Instagram. A quantidade de recursos presentes nestes 

aparatos é tamanha que são raros os usuários que utilizam todos eles. 

 A entrevistada de número quatro33 – que é funcionária da embaixada do Brasil em 

Londres – também é usuária do iWatch. Sua escolha por esse produto se deu pelo design e 

pela praticidade do sistema de pagamento vinculado a um cartão de crédito, embutido nele. A 

entrevistada afirma que o sistema de micropagamento oferecido pelo relógio é útil para o seu 

dia a dia.  

 Por meio de um chip de rádio frequência disponível no iWatch, é possível pagar 

contas em máquinas de cartão de crédito e pagar o metrô diretamente na catraca das estações. 

Ao final do dia, o relógio mostra para a usuária todos os seus gastos e traça um mapa de onde 

foram feitos os pagamentos, permitindo que ela monitore as despesas. Em termos de 

comunicação e marketing, há uma possibilidade de alguns aplicativos ou funções do iWatch 

monitorarem o percurso da usuária ou rastrearem os locais onde ela frequentemente faz suas 

compras para emitir alertas, promovendo produtos ou marcas que estejam de acordo com seu 

histórico de gastos. Novamente, vemos o potencial de como dados dos usuários podem ser 

explorados neste contexto. 

Com base nessas quatro entrevistas iniciais, percebemos que as wearable devices 

afetam de maneira significativa o cotidiano de determinados usuários. Podemos também 

constatar a enorme disponibilidade de conteúdo para ser consumido por usuários nessas 

plataformas, bem como os diferentes usos atribuídos a estes produtos (LORD; VELEZ, 2013, 

p.223). No caso das WTs, alguns usuários irão utilizar o potencial total dos aparatos 

compartilhando dados em rede. Outros irão apenas monitorar de maneira individual suas 

performances. Seja nos momentos de lazer ou na rotina de trabalho, tais wearable devices se 

tornam potenciais plataformas midiáticas para que empresas e marcas ofereçam 

conteúdo/mensagens publicitárias visando a estabelecer contato com diferentes consumidores 

(DAVIS, 2013, p.193). 

 Entendemos que muitos consumidores, hoje em dia, estão conectados por meio de 

diferentes tecnologias. Tal fato apresenta oportunidades para que empresas criem novas 

                                                
33 Pelo fato de a entrevistada número quatro morar em Londres, a entrevista foi realizada via Skype em maio de 

2016. A entrevistada concordou que as informações discutidas fossem compartilhadas nesta tese e assinou o 
termo de participação em entrevista (que se encontra no Apêndice F). Para preservar a identidade da mesma, 
seu nome real não será divulgado. 
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estratégias de comunicação e marketing. No contexto dessa tese, a ideia de um consumidor 

dito “conectado” deve ser entendida como a que representa um indivíduo (humano) que se 

serve de diferentes aparatos digitais (não-humanos) que operam em rede. Os aparatos a que 

daremos foco em nossa tese se acoplam ou se hibridizam ao usuário potencialmente, podendo 

provocar mudanças cognitivas e/ou físicas, ou sobre a maneira com que certos indivíduos 

consomem marcas, produtos e serviços. 

 Steve Mann (2001) já refletia sobre como o corpo, ao se unir tão intimamente com 

aparatos tecnológicos, pode mudar. O cérebro não precisa armazenar certos conteúdos porque 

estes estão disponíveis na tela do smartphone. Os olhos se adequam para capturar 

informações em telas de formatos variados em condições luminosas diversas, os dedos 

adquirem uma habilidade para digitar em pequenos teclados virtuais de tablets/smartphones e, 

no caso de um wearable device, podemos monitorar aspectos de saúde que antes só seriam 

possíveis de serem aferidos em uma avaliação médica.  

 Nesses exemplos, a memória, os olhos e até mesmo os movimentos manuais se 

alteram por conta de determinados aparatos tecnológicos. Tal reconfiguração opera mudanças 

que influenciam diretamente como certas empresas vão se comunicar com estes consumidores 

conectados. Uma vez que esses estão cercados por aparatos computacionais, faz-se necessário 

entender como eles utilizam os mesmos, que conteúdos consomem e como se relacionam com 

outros consumidores. Os aparatos computacionais vestíveis, foco de nossa tese, já começam a 

oferecer possibilidades para que se estruturem ações de comunicação e marketing. 

 Nesse contexto, é importante ressaltar que é atribuída a Mann a criação de um dos 

primeiros modelos de computador vestível. Durante muitos anos, o pesquisador utilizou o 

próprio corpo conectado com aparatos vestíveis variados para fazer experiências. As imagens 

mostradas na Figura 8 podem causar certa estranheza em um primeiro momento, mas são 

parte do resultado da pesquisa de Mann com a integração entre humano e não-humano. A 

quantidade de fios, telas, botões e metal que surge de seus experimentos faz com que o 

pesquisador assuma a aparência de uma personagem saída de algum romance de Isaac 

Asimov, autor que ficou famoso por seus livros sobre um futuro repleto de robôs com 

inteligência artificial. 
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Figura 8 – Steve Mann experimenta protótipos de tecnologias/computadores vestíveis 

 
Fonte: Wearcan.org34  

 

 Mann (2001), que, como dissemos, foi durante anos foi seu próprio experimento, 

considera-se um cyborg: um ciber organismo. No Capítulo 3, iremos discutir com mais 

detalhe sobre a figura do cyborg. Vale ressaltar, aqui, que coadunamos com as ideias de Gray 

(1995, p.6), para quem um ciber organismo possui aparatos eletrônicos/digitais acoplados ou 

hibridizados ao corpo.  

 Sendo assim, faz-se necessário definir o que entendemos por acoplagem e por 

hibridização. O dicionário Houaiss define o verbo “acoplar” como “juntar fisicamente em um 

único conjunto apresentando um vínculo ou compatibilidade, uma ação que resulta em um 

encaixe de dois ou mais elementos”. Já “hibridização” é um termo que possui suas raízes na 

área de biologia e significa “um cruzamento natural ou artificial de indivíduos de espécies 

diferentes gerando um híbrido, ou uma espécie com características novas”.  

 Sendo assim, entendemos como tecnologias acopladas ao corpo aqueles aparatos que 

não se conectam digitalmente aos seus usuários, tais como aparelho de surdez, prótese 

mecânica, lente de contato. São objetos que se encaixam ao corpo, mas não recebem e 

oferecem nenhum tipo de feedback de acordo com o estado corporal do indivíduo ou do 

ambiente. Um aparelho de surdez, por exemplo, não faz a leitura do som ao redor e do ouvido 

do usuário para ajustar automaticamente uma condição melhor para que a audição ocorra.  

                                                
34 Imagens retiradas da URL <http://www.wearcam.org/steve5.jpg>. Acesso em 18/01/2017. 
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 Por hibridizações tecnológicas, entendemos o cruzamento entre humano e não-

humano, mediado por tecnologias que se conectam digitalmente ao corpo, tais como as 

wearable technologies. E que oferecem resultados de acordo com as performances de seus 

usuários. Da relação de hibridização entre elementos humanos e não-humanos, surge um 

contexto no qual empresas/marcas podem estabelecer novas articulações de comunicação e 

consumo a partir de dados do corpo do usuário. Os aparatos vestíveis que geo-localizam seus 

usuários aferem informações corporais dos mesmos e se conectam com a internet e outros 

devices, oferecendo uma série de possibilidades estratégicas para que mensagens de 

marketing cheguem até determinados consumidores. 

 Mann (2001) associa a ideia de cyborg a um indivíduo que utiliza óculos de grau, 

uma bicicleta ou um martelo. Muitos acreditam que alguém que está usando algo que 

modifica alguma habilidade do seu corpo poderia ser considerado um cyborg. Haraway (1995, 

p.XIV) define o termo como um elemento cercado de comunicação, gênero, intercâmbios, 

informação e signos; um ser tanto presente na ficção quanto na contemporaneidade. 

Em estudo pioneiro no Brasil sobre a ideia de “computador vestível”, Donati (2004) 

já preconizava importantes características que estes devices poderiam possuir e tecia 

considerações sobre como eles se conectariam de maneira mais íntima ao corpo humano, tal 

como nas atuais wearable technologies. A autora em questão ensina que um computador 

vestível é um artefato que deve 
estar incorporado ao espaço pessoal do wearer – usuário, potencializando 
um uso mais integrado, sem limitar os movimentos corporais ou impedir a 
mobilidade. Está sempre ligado e acessível com uma performance 
computacional que permite auxiliar o usuário em atividades motoras e/ou 
cognitivas, sem, no entanto, ser considerado como uma simples ferramenta. 
(...) O que diferencia um computador “vestível” de outros dispositivos 
móveis, como palmtop, pager ou celular, é a possibilidade de apreender 
informações, tanto do usuário como do ambiente, tornando seu 
funcionamento mais interativo. Isso se deve à existência de sensores no 
sistema que podem, por exemplo, medir a posição do wearer, seu 
deslocamento, ou sinais vitais, reconhecer a presença de objetos/pessoas em 
torno e, também, as condições do ambiente como temperatura e 
luminosidade. Esses sinais podem ser constantemente obtidos, 
independentemente da requisição do usuário, e, a partir disso, conforme a 
programação, provocar outras ações. Essa constante disponibilidade e 
integração do dispositivo vêm, assim, propor novas conexões, uma outra 
forma de sinergia entre o homem e o computador, que potencialmente pode 
estender e projetar a capacidade do usuário de interagir e atuar no espaço 
(DONATI, 2004, p.94).  

  As palavras de Donati reforçam o fato de que a tecnologia hibridizada ao corpo 

reconfigura o usuário e o espaço que está ao redor. A autora já antevia a necessidade de tais 

aparatos se tornarem invisíveis no corpo ao realizarem suas funções. Outra palavra-chave que 
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merece destaque na citação é “sinergia”. É essencial que o device atue em sintonia com o 

indivíduo, operando funções relevantes para o mesmo. Um praticante de natação 

possivelmente irá buscar um gadget que seja à prova d’água e que atue em sinergia com o 

ambiente aquático. Um executivo, habitante de um grande centro urbano, pode optar por um 

smartwatch que funcione como uma agenda emitindo alertas de compromisso baseado na 

localização do usuário. Nesse contexto, as empresas passam a explorar os hábitos de consumo 

para criarem estratégias mais eficazes para enviar mensagens de marketing por meio dos 

gadgets utilizados. 

A partir do momento em que entendemos as wearable technologies como 

plataformas midiáticas que se conectam com o corpo de seus usuários, surge uma questão: 

como o consumo e os processos de comunicação ocorrem na junção de elemento humano com 

não-humano? Afinal, o corpo se hibridiza com a tecnologia e diferentes processos do 

cotidiano passam a ser reconfigurados. Pereira (2006, p.95) pondera que as articulações entre 

elementos humanos e não-humanos deflagram novas sensações e experiências, inclusive 

experiências de consumo. É importante lembrar que o corpo é protagonista nesse cenário e é 

essencial 
pensar não somente que afetações somáticas podem estar em processo com o 
aparecimento de uma nova mídia, ou com um conjunto tecnológico novo – 
como o aparecimento de corpos hiperestimulados, com um novo modelo de 
atenção, sedentos por espetáculos e experiências sensórias ricas em 
estímulos, tal como parece ter se dado com os habitantes das cidades 
modernas no início do século XX – mas de pensar como todo um conjunto 
de códigos simbólicos é criado como linguagem específica de uma nova 
mídia, dentre outros fatores, a partir de determinações oriundas dos limites e 
das potências das características materiais e funcionais dessa mídia original, 
o corpo (PEREIRA, 2006, p.95).  

 Entendemos que o contato com tecnologias reconfigura o humano. Dirigir um carro 

com o olhar voltado para o aplicativo de mapas, recorrer à agenda do celular para lembrar 

números de telefone e compromissos, praticar exercícios físicos com mais intensidade 

buscando seguir comandos de uma tecnologia vestível são exemplos que podem ilustrar como 

elementos humanos e não-humano se relacionam e apresentam mudanças no cenário 

contemporâneo.  

 Ressaltamos que tais aparatos só existem e operam suas funções porque há um corpo 

que os suporta e interage com eles. O corpo como mídia original, conforme aponta o autor 

citado acima, remete ao pensamento de que o humano e o não-humano estão em um processo 

constante transformação e adaptação. O corpo, na contemporaneidade, transformou-se em 

alvo de diferentes empresas. No caso das WTs, o corpo é o espaço que irá servir de apoio para 
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que os devices realizem suas funções, conectando seus usuários em uma rede formada por 

humanos e não-humanos. O corpo irá gerar dados que poderão ser apropriados por diferentes 

empresas. 

 Nesse cenário no qual o humano e não-humano estão intimamente associados, 

surgem oportunidades para observamos estratégias mercadológicas baseadas em tecnologia. 

Distantes de ares de ficção científica, buscamos correlacionar com o universo das wearable 

technologies os aportes oriundos dos estudos em comunicação e consumo. Tal assunto será 

abordado no próximo capítulo. 

 

 

Resumo do Capítulo 1 

 

 Neste primeiro capítulo, começamos a responder parte de nosso objetivo primário de 

pesquisa – que é como, a partir das wearable technologies, a hibridização humano/não-

humano pode servir estrategicamente para que empresas/marcas/produtos estreitem laços com 

seus consumidores. Para tanto, iniciamos nosso percurso buscando contextualizar a 

comunicação de massa e a comunicação personalizada para grandes públicos no cenário 

contemporâneo, descrevendo como os produtos da categoria wearable technology podem 

assumir o papel de ferramentas de comunicação mercadológica visando a estabelecer contato 

com consumidores. Explicamos o que entendemos por “plataforma midiática” — um espaço 

que permite criação e inserção de conteúdo por um produtor ou organização; e consideramos 

que um canal de TV, um site, um game ou um aplicativo de smartphone podem ser 

plataformas midiáticas. Por meio de alguns exemplos de devices disponíveis no mercado, 

observamos como esse tipo de produto pode ser um canal para veiculação de publicidade, 

conexão entre usuários de sites de redes sociais e conexão entre outras plataformas midiáticas 

(smartphones, tablets etc). Discutimos como as empresas fabricantes dos aparatos vestíveis 

buscam observar aspectos sociais para utilizar tecnologias mais adequadas para os seus 

produtos visando a conquistar certos públicos consumidores. Dentre os aspectos discutidos, 

demos ênfase para o discurso da performance em rede no qual determinados usuários 

compartilham, em sites e aplicativos, determinados feitos esportivos realizados utilizando 

devices vestíveis. Com o intuito de aprofundar essa discussão, entrevistamos quatro usuários 

de diferentes aparatos wearable. Nessas entrevistas, examinamos algumas das características 

relevantes desse tipo de produto na compreensão de seus consumidores. As ideias discutidas 

utilizando tais aparatos como exemplo serviram para demonstrar o afã de determinadas 
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empresas em se conectarem com seus consumidores por meio dos mesmos. O cenário 

contemporâneo, com inúmeros espaços midiáticos disponíveis, dispersa cada vez mais a 

atenção dos consumidores, obrigando certas empresas a repensarem suas estratégias de como 

irão atingir seus públicos com mensagens de marca e produto. Ao final do primeiro capítulo, 

apresentamos as diferenças entre “acoplagem” e “hibridização” no contexto de 

entrelaçamento entre elementos humanos e não-humanos com as WTs. Entendemos que 

wearable devices como as smart bands (conectadas em rede, digitais e munidas de sensores) 

se hibridizam com os usuários, enquanto um aparelho de surdez (digital, sem sensores e sem 

conexão em rede) se acopla a um corpo humano. A partir dessas definições, apresentamos a 

ideia inicial do que é um cyborg na realidade contemporânea, e como essa figura nos auxilia a 

refletir sobre as intersecções entre o humano e o tecnológico. Concluímos o primeiro capítulo 

ressaltando que as tecnologias vestíveis se apresentam como plataforma na qual algumas 

empresas podem estabelecer contato com seus consumidores. Mas o corpo humano assume 

um protagonismo nesse cenário, já que, sem um elemento humano, a tecnologia vestível perde 

seu sentido essencial. 
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2 COMUNICAÇÃO, CONSUMO E TECNOLOGIA 

2.1 Comunicação e estratégias de consumo no contexto das wearable technologies 

Nessa tese de doutoramento estudamos os cruzamentos entre aspectos de 

comunicação, consumo e tecnologia na contemporaneidade. Ressaltamos que entendemos o 

social e o tecnológico como elementos indissociáveis que são trabalhados em diferentes 

estratégias de empresas para conectar suas marcas a seus consumidores. No Capítulo 1, 

apresentamos algumas das possibilidades de usos e apropriações das wearable technologies 

por parte de usuários, marcas e empresas. Neste capítulo, iremos estudar com mais detalhes 

como a categoria de produtos tecnológicos opera em uníssono com as ideias de comunicação, 

mídia e consumo. 

O consumo se tornou um tema presente nos trabalhos de inúmeros pesquisadores 

contemporâneos. Autores como Featherstone (1995), Slater (2002), McCracken (2003) e 

García Canclini (2005), entre outros, discutem o assunto a partir de diferentes disciplinas e 

nos ajudam a entender o consumo como um elemento basilar da cultura contemporânea. Em 

nossa pesquisa, o consumo não está restrito ao ato de adquirir produtos e bens materiais; 

também está ligado ao aspecto simbólico, que é determinante quando tratamos de marcas. 

Neste sentido, as wearable technologies devem ser entendidas como objetos sociotécnicos 

que se materializam no formato de pulseiras, relógios, coletes, colares etc, porém sem 

esquecer que carregam em si uma série de atributos simbólicos que estarão intimamente 

ligados às marcas/empresas que as produzem. A pulseira Nike+, mencionada no capítulo 

anterior, é adquirida como um bem material pelos consumidores, mas possui uma marca 

esportiva (Nike) endossando a experiência e legitimando o uso do produto no campo de 

fitness e das atividades esportivas. 

Tais elementos sociotécnicos fabricados por empresas que utilizam tecnologia de 

ponta passam a fazer parte da vestimenta cotidiana de muitos de seus usuários. Neste 

contexto, elementos humanos e não-humanos se relacionam mediados por marcas que estão 

presentes nos devices, aplicativos e produtos. Um relógio que avisa quando o corpo está no 

limite da exaustão e precisa repor líquidos, um colete que analisa o sono e informa maneiras 

de dormir com mais qualidade ou uma pulseira que metrifica o desempenho em práticas 

esportivas e envia sugestões de calçados para uma melhor performance são alguns exemplos 

que podemos trazer para demonstrar estas novas articulações entre elementos humanos e não-

humanos no dia a dia.  
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Oferecer um determinado tipo de produto baseado na performance monitorada de um 

usuário é uma das facetas que a tecnologia possibilita, mas é preciso lembrar que as marcas e 

empresas também objetivam que estes indivíduos compartilhem a experiência de uso em 

redes sociais digitais de que participam. Mais do que oferecer produtos sob medida, essas 

empresas anseiam por que seus usuários façam propaganda de sua marca ou produto de 

maneira voluntária e gratuita.  

Em um primeiro momento, o cenário de conexão entre o corpo de usuários e aparatos 

mediados por marcas pode, erroneamente, ser entendido como um ambiente de alienação e 

consumismo fútil. Mas vale lembrar que consumo, nessa tese, não deve ser confundido com o 

consumismo voraz, a mera e inconsequente aquisição desenfreada de produtos. Na discussão 

aqui proposta, o consumo deve ser entendido como 
o resultado de um conjunto de práticas sociais e culturais fortemente 
relacionados às subjetividades dos atores e ao grupo social ao qual 
pertencem. Imersos nessas culturas do consumo, nós criamos identificações, 
construímos identidades, reconhecemos nossos pares e somos reconhecidos 
socialmente. Quando consumimos, não estamos apenas admirando, 
adquirindo ou utilizando determinado produto ou serviço. Estamos 
comunicando algo e criando relações com tudo e todos os que estão à nossa 
volta (CASTRO, 2014, p.60). 

Castro (2014, p.60) entende que o consumo é um campo plural e que hoje “não seria 

correto falarmos em cultura, mas culturas do consumo”. Corroborando essa ideia, Sassatelli 

(2010, p.193) destaca que as lógicas de consumo que permeiam essas culturas geram uma 

miríade de consumidores que compram, usam, estocam, mantêm, gerenciam e fantasiam com 

mercadorias, ainda que se possa questionar até que ponto realmente se concebem como 

consumidores enquanto executam essas variadas atividades no dia a dia.  

O consumo está impregnado no cotidiano. Consumimos produtos, mas também 

consumimos conteúdos, ideias, simbolismos e imagens. Retomando Castro (2014), o consumo 

é plural ou multifacetado porque está presente em diferentes situações que nos cercam no dia 

a dia. Consumimos não somente quando compramos algo em uma loja, mas quando 

navegamos na internet ou nos movimentamos pela paisagem urbana.  

O advento da internet, o surgimento das plataformas móveis conectadas à web e o 

grande número de telas/devices conectados em rede ajudam a multiplicar as possibilidades de 

consumo nos tempos em que vivemos. E reforçamos que o consumo, nesse sentido, é amplo 

não somente porque podemos consumir produtos por intermédio de um e-commerce, mas 

porque podemos consumir textos, imagens, ideias, vídeos, sons e todo tipo de conteúdo que se 

encontra disponível nessas plataformas.  
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Matta (2012) reforça que, na contemporaneidade, o consumo pode ser entendido 

como algo além do “simples ato de compra” de bens materiais e pode ser articulado, também, 

a partir de consumo de informação e de bens simbólicos. O pesquisador aponta que esta visão 
impulsionou o nascimento de disciplinas como a sociologia e a antropologia 
do consumo. Ambas o estudam como ativo fenômeno social participante da 
cultura, e não como mera consequência do trinômio produção-demanda-
consumo, que é mais comum a disciplinas como economia e administração 
de empresas (MATTA, 2012, p.15). 

 Neste cenário multifacetado, também podemos entender o consumo como o 

“conjunto de processos socioculturais em que se realizam a apropriação e os usos dos 

produtos” (GARCÍA CANCLINI, 2005, p.77). Ou seja, o consumo é aqui entendido como 

algo muito maior do que o ato de adquirir um bem. É um processo que deflagra pertencimento 

social e que insere indivíduos em círculos sociais específicos, repletos de múltiplos 

significados.  

 Canclini (2005, p. 51) também enfatiza que, no dia a dia, o ato de consumir “costuma 

ser associado a gastos inúteis e compulsões irracionais”, sendo que tal simplificação “se apoia 

em outros lugares comuns sobre a onipotência dos meios de massa, que incitariam as massas a 

se lançarem irrefletidamente sobre os bens”.  

 Aqui, reforçamos mais uma vez o que previamente discutimos em Castro e 

Sassatelli: o consumo fornece base para uma reflexão muito mais densa e complexa do que a 

mera aquisição de bens. Sobre o assunto, afirma Slater (2002, p.131) que todo consumo é 

cultural; afinal, sempre envolve significado, sensações e experiências sociais. Ao 

consumirmos um bem simbólico ou material, passamos por uma experiência que, em maior 

ou menor grau, nos reconfigura. 

 Refletindo acerca das wearable technologies, seria inocente afirmar que, quando um 

consumidor adquire uma pulseira Fitbit ou um iWatch, está simplesmente buscando um bem 

com um fim que se encerra nele mesmo. Ao escolher uma marca e não outra, uma smartband 

ou um smartwatch, ao dedicarmos tempo de pesquisa para avaliar as características mais 

interessantes de determinado device e ponderar sobre questões de custo/benefício, notamos 

um processo que transcende a simples compra da mercadoria.  

 Neste exemplo, uma vez que o aparelho é adquirido e colocado em uso, o 

consumidor é transportado para um núcleo social no qual passa a fazer parte dos usuários de 

tecnologias vestíveis. E, consequentemente, é inserido em um contexto no qual empresas 

potencialmente podem se comunicar com ele por meio do device adquirido. 
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 Rocha (1985, p.108) pondera que uma das mais proeminentes marcas ideológicas 

aplicadas ao consumo seria o senso comum acerca do “consumo hedonista”, aquele observado 

pelas lógicas da publicidade que sugere que indivíduos alcançam a felicidade ao consumir. 

Maquiagens que prometem beleza eterna, tecnologias vestíveis que prometem transformar o 

usuário em um superatleta, carros que aumentam a atração sexual e tantos outros exemplos se 

enquadram nessa categoria.  

 Segundo o autor (ROCHA, 1985, p.108), a publicidade exerce uma espécie de 

“magia” e consegue transformar cigarro em saúde, bebida em amor e um apartamento em uma 

família feliz. Em palestra no evento COMUNICON da ESPM, ocorrido em outubro de 2014, 

Everardo Rocha lembrou que não é incomum associarmos o consumo à ideia de religião. 

Associamos a imagem de um shopping a um “templo” do consumo e falamos de 

consumidores que são “fiéis” a determinadas marcas.  

 Rocha lembrou ainda que determinadas marcas, ávidas por deflagrar processos de 

consumo em seus públicos alvo, adquirem até mesmo a habilidade de “ressuscitar os mortos”, 

como a campanha do chocolate Galaxy35 que, em 2013, com o uso de recursos de edição de 

imagem, utilizou a atriz britânica Audrey Hepburn (falecida em 1993) em um comercial de 

seu produto. Em território brasileiro, tivemos a campanha do Fusca 201336, que trouxe, em 

uma de suas cenas, o comediante Mussum (falecido em 1994) atuando como um personagem 

por meio de técnicas de edição. 

 Refletindo sobre a sociedade contemporânea, Bauman (2008, p.76) afirma que o 

consumo “é um investimento em tudo que serve para o ‘valor social’ e a autoestima do 

indivíduo”. Nesses termos, os próprios membros de uma sociedade de consumidores “são eles 

próprios mercadorias de consumo, e é a qualidade de ser uma mercadoria de consumo que os 

torna membros autênticos dessa sociedade” (BAUMAN, 2008, p.76). Por este raciocínio 

podemos inferir que um artista famoso, um esportista, um cantor ou um jovem apresentador 

de programa independente no YouTube também são objetos de consumo. Assim sendo, 

constatamos que a lógica do consumo perpassa o social para muito além da simples aquisição 

de mercadorias. 

 A partir do momento em que indivíduos se tornam mercadorias e o consumo 

simbólico se apresenta tão importante quanto o de bens materiais, é necessário observar com 

                                                
35 O comercial pode ser assistido na URL <https://www.youtube.com/watch?v=gx9eDoS76LM>. Acesso em 

18/01/2017. 
36 O comercial pode ser assistido na URL <https://www.youtube.com/watch?v=vwJYG7n3M0o>. Acesso em 

18/01/2017. 



 

 

57 

atenção redobrada os processos de aquisição das tecnologias vestíveis. Não podemos 

visualizar no campo das wearable technologies apenas um mercado para produtos sofisticados 

com ares de ficção científica. É preciso ir além do aspecto financeiro e material. Para Matta 

(2012, p.32)  
A complexidade do consumo contemporâneo requer, então, uma 
compreensão a partir de perspectivas mais interpretativas de suas práticas, 
que as meramente economicistas. Apenas entendê-lo como um processo de 
compra e venda de bens é restringi-lo a uma esfera econômica e não 
sociocultural, onde o consumo precisa estar inserido.  

 Por tal reflexão do pesquisador percebemos que o consumo é mediador de uma série 

de processos no universo abordado em nosso trabalho. Em se tratando das WTs, não se trata 

da compra de uma pulseira ou relógio inteligente porque é mais bonito ou menos caro, como 

já discutimos. Há um entrelaçamento complexo de pertencimento social e inclusão em um 

grupo específico de indivíduos.  

 Certos indivíduos de uma sociedade utilizam a linguagem dos bens com objetivo de 

se integrar a núcleos sociais específicos ou de ser aceitos em determinados nichos de consumo 

(MCCRACKEN, 2003, p. 46). No caso das tecnologias vestíveis, não é diferente: notamos 

que há um entrelaçamento entre os objetos tecnológicos e os consumidores que começam a 

fazer parte de um grupo de usuários de devices vestíveis. Esses indivíduos, por meio do 

consumo das WTs, passam a compartilhar um elemento em comum e fazer parte de um 

ambiente de consumo mediado por certas empresas e marcas. Tais objetos se conectam à 

internet, a outros usuários, apresentam conteúdos para os utilizadores e atuam como 

plataformas midiáticas. Há múltiplos usos e várias maneiras de pertencer a núcleos sociais por 

intermédio deles. 

 Baudrillard (2007, p. 17) argumenta que, na sociedade de consumo, os produtos se 

organizam em panóplia ou coleção. Para o autor, são raras as mercadorias que se apresentam 

isoladas. Afinal de contas, alterou-se a relação do consumidor com os produtos e não é 

incomum encontrarmos indivíduos que adquirem um bem não por sua utilidade específica, 

mas pelo conjunto de utilidades paralelas que existem junto a ele.  

 É o caso do iWatch que, em essência, é um relógio com agenda sofisticada e 

possibilidade de monitoramento de dados corporais. Porém, determinados consumidores irão 

adquirir o bem para compartilhar dados online de recordes esportivos; outros, por suas vezes, 

o farão pelo capital simbólico conferido pelo uso do produto em determinados círculos 

sociais. Também encontraremos aqueles que irão comprá-lo por já serem usuários da marca e 

procurarem integração entre outros produtos (iPhone, iPad, MacBook etc).  
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Em nosso trabalho, e parafraseando García Canclini (2005), entendemos que o 

consumo serve para pensar intersecções entre comunicação e tecnologia e nos guiar para 

compreender como os chamados wearable devices – compreendidos como objetos 

sociotécnicos e como plataformas midiáticas – podem, estrategicamente, ser utilizados como 

ferramentas de comunicação entre consumidores e marcas/empresas. 

É importante ressaltar que, no cruzamento entre comunicação, consumo e tecnologia, 

prevalecem as lógicas da sociedade conectada, do ciberespaço e da multiplicidade de aparatos 

ligados à internet. Neste trabalho, seguindo o raciocínio de Lemos (2002, p.137) estamos 

observando plataformas midiáticas 

que coletam, manipulam, estocam, simulam e transmitem os fluxos de 
informação criam uma nova camada que vem a se sobrepor aos fluxos 
materiais que estamos acostumados a receber. O ciberespaço é um espaço 
sem dimensões, um universo de informações navegável de forma instantânea 
e reversível. Ele é, dessa forma, um espaço mágico, caracterizado pela 
ubiquidade, pelo tempo real e pelo espaço não-físico.  

Diante deste ambiente de conexão multiplataforma, percebemos que também se 

multiplicam (e são reconfiguradas) as possibilidades de comunicação e consumo. Na era pré-

internet, por exemplo, para que um indivíduo fosse impactado por comunicação publicitária 

da marca Nike, ele precisaria estar diante de uma vitrine, assistir a um comercial de televisão, 

se deparar com um anúncio da empresa etc.  

Com a internet, a Nike passa a dispor de novas maneiras de estabelecer contato com 

este consumidor. Busca adquirir o e-mail deste para enviar-lhe promoções, oferece a 

possibilidade de comprar online e envia informações sobre esporte na forma de newsletters 

digitais.  

Com a chegada de uma plataforma móvel como os smartphones ou os aparelhos de 

tecnologia vestível, a Nike passa a ter mais um canal para trabalhar com seu público, como 

ensina Lemos na citação anterior. De certa maneira, o ciberespaço e os diversos canais 

digitais que surgem colaboram para ampliar o escopo estratégico da marca, que passa a buscar 

atingir um número maior de consumidores. 

 Lemos (2015, p.31) também defende que uma compreensão da cultura 

contemporânea, especificamente da cultura digital, exige o entendimento de que os 

dispositivos tecnológicos não devem ser reconhecidos como isolados/fechados, mas como 

pontos de associações que agem sobre humanos e não-humanos em um cenário de constantes 

vinculações.  

 Ao observarmos os devices vestíveis que os entrevistados do Capítulo 1 

mencionaram como Endomondo, Mi Band e iWatch, percebemos que, mais do que aparatos 
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dotados de sofisticação tecnológica, tratam-se de elementos de associação que ligam o corpo 

do usuário a um aplicativo, um indivíduo a outro em um site de rede social, uma marca a uma 

rede de consumidores.  

 Nesse sentido, a tecnologia não pode ser considerada milagrosa nem danosa. Ela 

precisa ser compreendida em sua complexa rede de múltiplas associações (LEMOS, 2015). A 

tecnologia evoluiu e oferece possibilidades reconfiguradas a cada novo aparato que é criado, 

mas em termos de comunicação vale sempre lembrar que os meios nunca morrem, nem 

desaparecem. O que morre são as ferramentas que usamos para acessar diferentes tipos de 

conteúdo (JENKINS, 2008, p.39).  

 No caso da Nike, os ideais de superação esportiva e vitória sempre foram divulgados 

nas campanhas da marca, mas, atualmente, tais ideais estão presentes em muitas outras 

plataformas midiáticas. O que antes era propagandeado em rádio, cinema, jornal, televisão e 

revista, hoje ganha alcance em smartphones, sites, redes sociais, wearable devices, games e 

vídeos de YouTube, por exemplo. 

 É notável que o cenário de comunicação e consumo seja alterado sobremaneira pela 

disponibilidade tecnológica. Conforme lembra Braga (2013, p.157), até um tempo não muito 

distante, enxergava-se a comunicação como algo matemático, uma passagem de A para B 

observando-se a codificação na partida e a decodificação na chegada. Comunicar seria 

garantir essa passagem e “tudo que levasse a transformações seria ruído”. Hoje, há outra visão 

sobre o tema: “perante os ‘códigos’ da mídia, os receptores comparecem reinterpretando as 

mensagens, e não simplesmente decodificando” (BRAGA, 2013, p.157).  

 O cruzamento entre o tecnológico e o humano gera interações diferenciadas no 

cenário contemporâneo, afetando tanto os processos de comunicação como os de consumo. 

Lévy (1996, p. 20) argumenta que a intensa virtualização – ou o acesso às plataformas 

conectadas à internet – do mundo ao redor gera a reinvenção de uma cultura nômade, não por 

uma volta ao período paleolítico nem às antigas civilizações ancestrais, mas por dar origem a 

um meio de interações sociais em que as relações se reconfiguram em escala e velocidade 

mais amplas. Compramos produtos com um clique e os recebemos no conforto do lar. 

Compartilhamos onde estamos, com quem estamos e o que estamos fazendo com três cliques 

na tela de um smartphone. A velocidade e a escala de como os processos comunicacionais e 

de consumo ocorrem são alteradas significativamente nesse ambiente. 

Miège (2010), entretanto, adverte que precisamos aprender a observar os múltiplos 

avanços tecnológicos com um olhar mais crítico e atento, desvinculados de tentativas 

“futuristas” e certos “encantamentos”. Esse autor recorre à expressão Tecnologias de 
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Informação e Comunicação (TIC) para se referir ao grande número de aparatos digitais 

conectados da contemporaneidade, afirmando que 
insistimos em tratar as TIC sobretudo como ferramentas e serviços que 
influem nas mutações dos fenômenos que concernem à informação e à 
comunicação, e não só como fatores que participam das mudanças de ordem 
política ou social, dos aparatos de produção, da comercialização de produtos 
ou da formação. É claro que esses diferentes aspectos estão interconectados, 
e a informação-comunicação é um paradigma transversal à maioria das 
atividades sociais e humanas (MIÈGE, 2010, p.164). 

Com base na reflexão acima, observamos de maneira ampla como esse ambiente 

tecnológico influencia o cotidiano de uma grande parcela de indivíduos e entendemos que as 

relações entre o trinômio comunicação-consumo-tecnologia configuram um espaço fértil para 

pensarmos sobre o tema das wearable technologies. 

Refletindo sobre esse ambiente permeado por mídia, tecnologia e sociedade, Cardoso 

(2010, p.36) reforça a lógica citada no parágrafo anterior ao afirmar que “devemos olhar para 

as mídias não como tecnologias isoladas, mas como objetos de apropriação social que são 

diversificados e combinados consoante os objetivos a atingir pelo utilizador”. Ou seja, trata-se 

de observar de maneira cuidadosa os modos como são apropriados os impactos que a 

tecnologia cria e o que ela transforma ao redor (em nosso caso, como impacta o social e os 

processos de comunicação e consumo). 

 A ideia anterior de Cardoso, de que devemos aprender a enxergar a complexidade do 

todo e não somente pequenas partes isoladas quando estudamos mídia, comunicação e 

tecnologia, coaduna com o que pesquisamos aqui. Não nos atemos a um device tecnológico 

específico (o que seria uma fragilidade em termos investigação científica), mas buscamos 

compreender as amplas relações que se dão entre o humano e o não-humano por intermédio 

desse tipo de tecnologia.  

Um exemplo de miopia  ao se analisar apenas uma pequena parte isolada do cenário de 

comunicação e tecnologia é o do frisson causado na mídia especializada pelo aparato Google 

Glass, que seria lançado no mercado em janeiro de 2015. De maneira superficial, falava-se 

excessivamente sobre as características do produto (câmera que tira fotos com um piscar de 

olhos, conexão com a web para visualizar mapas, compartilhamento de voz em tempo real 

etc), mas pouco se investigava a respeito de como tal aparato iria interagir com outras 

plataformas midiáticas e outros indivíduos. 

A própria Google cancelou o lançamento do produto e afirmou que o mesmo possuía 

um grave problema: ser percebido de maneira exagerada no corpo do usuário. Convém 
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lembrar que uma das características presentes nas wearable techs é a invisibilidade do aparato 

no corpo, a capacidade de o aparato “desaparecer” junto aos trajes do indivíduo.  

 
Figura 9 – Google Glass 

 
Fonte: Site The USB Port37  

 

Essa invisibilidade também se manifesta nas WTs em transmissões silenciosas de 

dados com o smartphone ou enviando um alerta por meio de uma leve vibração. O Google, 

após experimentos junto a beta testers (usuários escolhidos para utilizarem a versão prévia do 

produto), percebeu justamente o que Cardoso (2010) pontua: que seu produto possivelmente 

não iria operar da maneira desejada pelo consumidor.  

Isoladamente, o Glass é um produto que reúne diversas tecnologias avançadas, 

permitindo que usuários compartilhem vídeos, fotos, textos, localização e imagens somente 

utilizando a voz e alguns cliques. Mas o produto falhou ao ser muito “nítido” no corpo do 

utilizador.  

No entanto, ao que parece, a empresa não desistiu de fabricar o Glass e afirma que 

ainda será lançado com diversas modificações38. Kerchove (2015, p.6) também acredita que o 

                                                
37 Disponível na URL <http://theusbport.com/wp-content/uploads/2015/12/google-glass1.jpg>. Acesso em 

18/01/2017. 
38 O Chief Executive Officer do Google, Eric Schmidt, em entrevista, afirmou que o Glass não foi abandonado e 

ainda será lançado. O CEO afirmou que o produto precisa de maior integração com outras plataformas. 
Conforme reportagem  Google Glass não morreu e ainda será lançado, diz Eric Schmidt. Disponível na URL 
<http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/google-glass-nao-morreu-e-ainda-sera-lancado-diz-eric-
schmidt>. Acesso em 18/01/2017. 
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Google Glass está somente momentaneamente “fora do jogo” e possivelmente será lançado 

em um futuro próximo, dada a “corrida para revitalizar a realidade virtual” que aparatos como 

o Oculus Rift (do Facebook) e Morpheus Project (da Sony Playstation) estão anunciando no 

mercado de produtos tecnológicos39. 

Uma pulseira de fitness que monitora a atividade física do usuário e envia mensagens 

para um aplicativo de smartphone é outro exemplo que reforça a discussão acerca de como 

comunicação, consumo e tecnologia se entrelaçam. A marca esportiva, fabricante do aparato, 

pode estabelecer uma conexão com o consumidor enviando informações sobre melhorias na 

performance, bem como sobre novos lançamentos de sua linha de produtos, podendo convidar 

o usuário a participar de promoções.  

Um exemplo que ilustra essa relação é a ação publicitária “bid your sweat”40, criada 

pela marca Nike41 em 2012 para os usuários da pulseira Nike+ Fuelband. Nessa ação, as 

distâncias percorridas pelos usuários se transformavam em pontos para serem apostados em 

um leilão online de produtos da marca. Cada metro percorrido gerava uma “moeda” virtual 

para engajar o consumidor em uma experiência com a marca. Nesse exemplo, a pulseira se 

torna mediadora entre o consumidor, a marca e a ação promocional envolvendo produtos 

esportivos.  

No contexto dessa experiência em rede que envolve um produto tecnológico, 

usuários e uma marca, é importante discutirmos um ponto fundamental: a Nike, e 

possivelmente todas as marcas que estão se servindo de wearable technologies, não objetiva 

somente ofertar produtos ou fazer promoções por meio destes devices.  

Há um aspecto importante a ser discutido, que é o fato de que os usuários destes 

gadgets tecnológicos podem, potencialmente, utilizar suas redes sociais para compartilhar o 

conteúdo gerado na experiência com a marca. Conforme discutimos no Capítulo 1, por meio 

das entrevistas com usuários de WTs, as opções de compartilhamento de performance (seja 

ela esportiva ou não) em redes sociais digitais como Facebook, Twitter e Instagram, também 

são um aspecto estratégico em que as marcas se baseiam para lançar esse tipo de produto.  

Um utilizador da Nike+ Fuelband, ao expor, por exemplo, sua rotina diária de 

quilômetros percorridos em corridas e melhorias de desempenho esportivo no Facebook, está 

                                                
39 Ambos os produtos são óculos que oferecem experiência de realidade virtual para os usuários. Tanto o Oculus 

quanto o Morpheus possuem foco em games, mas usos para educação e treinamento de empresas já estão 
sendo desenvolvidos. 

40 Em uma tradução livre, “aposte seu suor”. 
41 Um vídeo da ação está disponível na URL < https://www.youtube.com/watch?v=5Zhsuh7ba9Q>. Acesso em 

18/01/2017. 
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compartilhando uma informação que, no site de rede social, é exibido com a marca Nike em 

destaque. Nesse caso, temos um consumidor que adquiriu o produto wearable e, de certa 

maneira, se tornou um potencial vetor de propaganda da marca em sua rede de contatos no 

ambiente digital. Sem contar o fato que produz dados que são monitorados pela empresa. 

Abrindo parênteses a respeito desse último exemplo, poderíamos questionar o quanto 

a marca Nike, nesse caso, começa a fazer parte do cotidiano do usuário do sistema. Não é o 

foco deste trabalho de doutoramento; mas os aparatos vestíveis sinalizam um futuro em que 

marcas/empresas poderão envolver seus consumidores de maneira nunca vista na história. Tal 

possibilidade sinaliza caminhos extremamente férteis para outras reflexões acadêmicas sobre 

o quanto tais marcas/empresas manifestam o interesse por “amarrar” seus consumidores aos 

seus produtos; um tema que possui uma interessante representação visual no trabalho 

Brandage da artista visual eslovaca Katarína Galovič Gáspár.  

 
Figura 10 – Escultura Brandage de Katarína Galovič Gáspár 

 
Fonte: Fotos feitas pelo autor no Danubiana Meulensteen Art Museum em 16/03/2016 . 

 

Embora a obra acima seja instigante, não vamos nos ater a esse tipo de crítica ao 

consumo e à relação das marcas com seus consumidores. Esses parênteses servem para 

reforçamos que a relação humano/não-humano é um dos focos privilegiados nesse estudo, 

buscando entender como tal articulação pode ser estrategicamente pensada por determinados 

grupos empresariais para comunicar produtos, marcas, mercadorias e serviços. O exemplo da 
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Nike demonstra essa relação e sinaliza alguns caminhos que podem ser trilhados por 

determinadas empresas para utilizar estrategicamente certas tecnologias com o objetivo de 

estabelecer novas formas de comunicação com o público consumidor.  

Outro ponto que merece nossa atenção diz respeito às inúmeras possibilidades de 

monitoramento de dados dos seus consumidores, a que empresas como Nike, Apple e Google 

passam a ter acesso direto. A impressão de vigilância é inevitável. Tais companhias, com os 

devices vestíveis, podem invadir a privacidade de cada consumidor por meio dos aparatos que 

esses utilizam. Entendemos que os dispositivos do campo da WT deflagram uma grande 

possibilidade de geração de dados digitais que passam a fazer parte das fontes que alimentam 

o que convencionou-se chamar big data. 

Segundo o IDC42 (International Data Corporation), o termo big data se popularizou 

na grande mídia e nas grandes empresas por conta do volume gigantesco de dados digitais que 

temos disponíveis no mundo atualmente. O instituto afirma ainda que, em 2015, existia no 

mundo o equivalente a 8 zettabytes43 de dados, sendo que em 2011 o volume disponível era de 

1,7 zettabytes.  

No entanto, Manovich (2015) questiona o senso comum da expressão big data por se 

referir simplesmente a um colossal volume de dados. Afinal, tal volume não significa 

qualidade na geração de informações/conhecimento. Para esse autor (2015, p.80), seria mais 

interessante que, em termos de pesquisa acadêmica, pensássemos em wide data. Nesse caso, 

não se trata de enxergar somente uma grande quantidade de dados, mas de analisar como, a 

longo prazo, podemos estabelecer conexões, reflexões e geração de conhecimento utilizando 

dados selecionados, dando consistência e amplitude para determinadas pesquisas. 

Estruturados dessa forma, os wide data oferecem uma oportunidade 
para repensar as suposições fundamentais sobre o que é a sociedade e como 
estudá-la; e da mesma forma, o que é cultura, uma carreira artística, um 
corpo de imagens, um grupo de pessoas com gosto estético semelhante e 
assim por diante. Ao invés de dividir a história cultural usando uma 
dimensão (tempo), ou duas (tempo e localização geográfica) ou um pouco 
mais (por exemplo, mídia, gênero), dimensões infinitas podem ser 
manipuladas. O objetivo da análise de wide data não será apenas descobrir 
novas semelhanças, afinidades e clusters no universo dos artefatos culturais, 
mas, antes de tudo, nos ajuda a questionar o nosso senso comum das coisas, 
onde certas dimensões são dadas como certas (MANOVICH, 2015, p80). 

                                                
42 O grupo IDC é considerado o primeiro provedor global de inteligência de marketing. É responsável por 

inúmeros eventos de tecnologia da informação, telecomunicações e mercados consumidores de tecnologias. 
Fonte: site oficial do IDC na URL <https://www.idc.com/about/about.jsp>. Acesso em 18/01/2017. 

43 Zettabyte é um múltiplo da unidade básica byte do campo da informação digital. Zetta é uma denominação que 
equivale a 1021. Seguindo essa lógica, a disponibilidade de dados digitais atualmente é de 8x1021. 
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 Alinhados com o raciocínio de Lev Manovich, também reforçamos que, em nossa 

tese, não nos rendemos a grandes quantidades de dados digitais, nem aos grandes números de 

indivíduos se tornando usuários de wearable technologies, como tampouco aos bilionários 

dados de mercado que esse segmento oferece. Entendemos que a junção do social com o 

tecnológico gera essa grande quantidade de dados e forma o que Manovich (2015, p.69) 

denomina “computação social”, um ambiente imerso em tecnologia no qual amadores, 

profissionais, empresas, marcas e governos compartilham conteúdo de maneira 

multiplataforma. Nesse ambiente, os grandes fluxos de dados digitais operam como um 

combustível para a geração de conteúdo. 

 É importante ressaltar que as plataformas mobile, como smartphones e wearable 

devices, ampliaram exponencialmente a geração de dados nesse ambiente. A maior parte 

desses aparatos, mesmo quando estão com determinados aplicativos desligados ou 

bloqueados, continuam monitorando seus usuários e sua atividades.  

 
Figura 11 – Telas de controle de dados dos aplicativos Uber e Dados de Saúde 

 
Fonte: Print screens do smartphone do autor feitos em 25/11/2016. 
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 Por exemplo, o aplicativo de mobilidade urbana Uber, em sua tela de configurações, 

reforça ao usuário que, mesmo em segundo plano, está tendo acesso à sua localização; o app 

ainda ressalta que recolhe os dados de localização desde o momento do pedido de viagem até 

cinco minutos após o final, e alega que este monitoramento ocorre com o objetivo de 

melhorar o serviço oferecido ao consumidor e por questões de segurança (Figura 11). Outro 

exemplo é o aplicativo Dados de Saúde do iPhone que, mesmo estando desligado, consegue 

monitorar distâncias percorridas, passos dados e outras informações do usuário (Figura 11). 

Ainda sobre esse tema, Kerchove (2015, p.4) afirma que o “big data está ainda na 

infância” e pode ser percebido como uma colossal acumulação de dados na qual pouco 

proveito está sendo tirado. Para o pesquisador, ainda falta uma maturação das técnicas de 

pesquisa online para termos informações mais complexas e eficazes desse ambiente. 

Kerchove (2015, p.4-5) pondera ainda que, atualmente, deixamos “pistas” sobre quem somos 

nos dados que compartilhamos em sites de redes sociais, aplicativos, aparatos vestíveis etc, e 

questiona o quanto é possível preservar de nossa privacidade nesse contexto.  

 Em um ecossistema permeado por dados que oferecem riquíssimas leituras para 

entendermos o social e as tramas entre o trinômio comunicação-consumo-tecnologia, 

encontramos um outro aspecto que nos parece essencial para entendermos o campo da 

tecnologia vestível na atualidade: a presença forte de uma cultura baseada no bem-estar e em 

atividades ligadas ao universo fitness. 

 

2.2 A cultura do fitness e do bem-estar 

Na introdução desse trabalho, apresentamos uma série de tecnologias vestíveis que, 

não por acaso, são enquadrados na categoria de produtos para fitness ou da área da saúde. Os 

dados mercadológicos desse tipo de tecnologia, nessa categoria, sinalizam um aumento de 

vendas e projeções de alta lucratividade.  

Segundo o Gartner Group44, 70 milhões de unidades de wearable devices focados na 

área de fitness foram vendidos em 2014, sinalizando que um grande número de consumidores 

preocupados com aspectos de saúde e praticantes de fitness já adotam este tipo de tecnologia 

como algo que começa a fazer parte de seus cotidianos.  

Uma possível leitura que podemos realizar nesse caso é a de que empresas como a 

Nike, Apple, Google e outras se apropriam de comportamentos e tendências do social para 

                                                
44 Instituto de pesquisa estadunidense de Stanford. 
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materializar produtos tecnológicos. Com intenção de atrelar suas marcas às experiências 

cotidianas destes consumidores, a ideia de culto da performance (EHRENBERG, 2010) 

presente fortemente na contemporaneidade visa, dentre outros aspectos, a um corpo perfeito e 

a um desempenho esportivo (e profissional) de alto rendimento como símbolos de excelência 

e vitória perante os desafios impostos pela sociedade.  

Esta parece ser uma tendência de que certas empresas se apropriam para desenvolver 

novos produtos em seus portfólios. Ferraz (2014, p.31) reforça esse raciocínio ao apontar que 

“o culto à performance tornou-se imperativo nas sociedades liberais avançadas” e afirma que 

que existe atualmente um número grande de aplicativos e aparatos que  

podem ser utilizados em vários suportes, sobretudo em dispositivos móveis 
de comunicação/informação tais como smartphones, iPhones, tablets, 
capazes de contar, por exemplo, os passos dados a cada dia ou a performance 
em corridas, medindo e comparando (com o próprio usuário e com outras 
pessoas) ritmo, velocidade, distância, perdas calóricas (FERRAZ, 2014, 
p.32). 

Observando o mercado global desses aparatos, além da área de fitness, o instituto de 

pesquisa de Dallas Parks Associates aponta que o mercado total de wearables teve uma 

receita de 2 bilhões de dólares gerados no ano de 2014 pelo mundo. A previsão é de que, até 

2019, esse número chegue a 5,4 bilhões de dólares45. Os números demonstram um grande 

interesse por parte das empresas fabricantes desse tipo de tecnologia e do público consumidor 

em relação. Mas, como frisamos no tópico anterior, não podemos basear nossa linha de 

raciocínio exclusivamente em números e nas gigantescas quantidades de dados que esse tipo 

de mercado gera atualmente. 

O movimento de “quantificação do self”, no qual indivíduos estão monitorando suas 

atividades e as transformando em dados, vem crescendo desde 2007 com a ampliação das 

tecnologias de coleta de dados e tracking biométricos. As wearable technologies são 

protagonistas nesse cenário46 e mostram que determinados usuários buscam metrificar suas 

mais variadas atividades no decorrer do dia.  

O culto da performance (EHRENBERG, 2010) e a necessidade de compartilhar em 

rede determinados feitos do cotidiano dialogam em uníssono com a ideia de “quantificação do 

self”. Para compartilhar em tempo real – e em rede – as performances dos usuários, os 

                                                
45 Conforme reportagem Aparelhos vestíveis e apps de saúde geram novo filão de dados pessoais. Jornal O 

Estado de São Paulo de 20/4/2015. Caderno LINK, p.B12. A reportagem também está disponível na URL 
<http://blogs.estadao.com.br/link/aparelhos-vestiveis-e-apps-de-saude-geram-novo-filao-de-dados-pessoais/>. 
Acesso em 18/01/2017. 

46 Conforme reportagem The age of wearable tech. Disponível na URL <http://changes-of-
tomorrow.hyperisland.com/technology>. Acesso em 18/01/2017. 
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aparatos wearable e smartphones adicionam funções de monitoramento cada vez mais 

sofisticadas e que vão capturando, com mais precisão, dados gerados no dia a dia. Em nossa 

tese, damos ênfase ao espectro das wearable technologies, mas é importante mencionar que, 

atualmente, há uma enormidade de dados gerados por aparatos mobile como smartphones e 

tablets. Ao vestirem as WTs, os usuários, de certa maneira, estão “vestindo a internet”, nas 

palavras de Kerckhove (2015, p.4), que ainda explana que, em relação às plataformas digitais  
vivemos e ocupamos três espaços relacionados, mas independentes um do 
outro: o espaço físico, o espaço mental, e agora o ciberespaço ou espaço 
virtual. O espaço virtual está em conexão direta com o espaço físico e 
ultrapassa todos os obstáculos, mesmo os do corpo. 

Tal reflexão do autor remete diretamente ao ecossistema que se desenvolve entre os 

usuários das tecnologias vestíveis e gera interessantes questionamentos sobre quais serão os 

limites que precisarão ser estabelecidos em termos éticos, legais e de marketing entre 

empresas e seus consumidores.  

A área de fitness, conforme ressaltamos, parece se beneficiar amplamente do 

desenvolvimento das wearable technologies. No entanto, as áreas de saúde e entretenimento 

começam também a mostrar usos estratégicos para este tipo de tecnologia vestível. Já é 

possível encontrar devices como o Lir, que monitora a pressão de líquidos na bexiga de 

pacientes com incontinência urinária47, emitindo alertas via smartphone quando é preciso ir ao 

banheiro.  

 
Figura 12 – Device Lir e seu aplicativo de smartphone 

 
Fonte: Lir Scientific48. 

                                                
47 Conforme reportagem Um cinto inteligente para quem sofre de incontinência. Disponível na URL 

<http://www.updateordie.com/2015/09/20/um-cinto-inteligente-para-ajudar-quem-sofre-de-incontinencia/>. 
Acesso em 18/01/2017. 

48  Site oficial da empresa desenvolvedora do Lir na URL <http://www.lirscientific.com/>. Acesso em 
18/01/2017. 
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No campo do entretenimento, há usos diversos para tecnologias vestíveis, como os 

encontrados nos parques de diversão da Disney49. A empresa investiu um bilhão de dólares 

em uma pulseira que monitora o percurso de seus frequentadores nas atrações, que envia 

alertas de filas e faz reservas em restaurantes do parque. No caso da pulseira da Disney, não 

há uma conexão tão intensa como no do aparato Lir, mas a empresa de entretenimento já 

anunciou que pretende sofisticar a pulseira para receber outros dados dos corpos dos 

frequentadores do parque. Por exemplo, a captura de batimentos cardíacos e pulsação 

correlacionados com o impacto emocional causado por uma determinada atração. 

Tais produtos tecnológicos, principalmente aqueles destinados para fitness e health 

care, exprimem uma tendência cultural/social bastante presente em nossos dias: a da 

“privatização do cuidado com a própria saúde, que acompanha há décadas o paulatino 

desmonte do antigo Estado de bem-estar social”. Pois, atualmente, há uma preocupação 

ininterrupta não só com o fitness físico, mas também com o cerebral, e certas invenções 

tecnológicas vêm corresponder a esse “valor culturalmente disseminado” (FERRAZ, 2014, 

p.33). Ferraz afirma ainda que as oportunidades para se criar produtos destinados a essa área 

são enormes. Afinal, é possível medir a quantidade de passos dados em um dia e o total de 

calorias gastas em uma determinada tarefa, sempre tendo por objetivo 

tanto a prevenção de doenças futuras e a produção continuada de bem-estar, 
saúde e “autoestima” quanto a submissão ao imperativo da boa forma. (...) 
Como a cultura da performance otimizada já está instalada, surge um 
mercado propício para esses produtos, que passam a ser “demandados” por 
sujeitos em nada passivos, cada vez mais imersos na lógica de 
funcionamento da cultura somática (FERRAZ, 2014, p.33). 

É o caso dos aparelhos que trazemos como exemplo neste trabalho. Parece haver 

uma demanda mercadológica por tais produtos, e empresas se colocam prontas para criar 

soluções que atendam a essa expectativa. Ressaltamos que as lógicas do culto à performance 

na cultura somática perfazem as premissas de base para que produtos da categoria wearable 

passem a existir.  

Não se trata apenas de medir em números uma performance esportiva, mas de 

prevenir problemas de saúde e receber feedback sobre como determinada atividade está sendo 

praticada, apesar de alguns profissionais da área alertarem que um aparato vestível ainda não 

consegue precisar informações para eliminar da vida do utilizador a figura de um médico ou 

de um personal trainer.  

                                                
49 Conforme reportagem Disney’s $1 Billion Bet on a Magical Wristband. Disponível na URL 

<http://www.wired.com/2015/03/disney-magicband/>. Acesso em 18/01/2017. 
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A partir dessas considerações, ponderamos que não é qualquer marca que se 

predispõe a lançar um aparato wearable. O contexto social e cultural parece ser mandatório 

para justificar tal investimento em desenvolvimento e marketing. A relação sujeito-marca-

gadget é fundamental e precisa ser coerente com os ideais da empresa que fabrica tal produto. 

Os benefícios propostos por wearables de fitness e saúde, tais como sinalizar melhores 

desempenhos, emitir alertas sobre aspectos fisiológicos, propor treinos esportivos etc, 

parecem ser características elementares desse tipo de produto. 

Sendo assim, no ecossistema comunicacional em que empresas miram consumidores 

como potenciais elementos conectados 24 horas em seus devices e receptores de mensagens 

da marca e compartilhadores de conteúdo da mesma, o corpo humano se torna protagonista de 

uma série de narrativas que irão fazer parte do cotidiano. Desse modo, o corpo conectado a 

um aparato (ou a uma série de aparatos) começa a gerar dados que serão reconfigurados em 

outras plataformas e, possivelmente, poderão ser lidos/vistos/acompanhados/compartilhados 

por outros indivíduos. 

 

2.3 O corpo como produtor de narrativas 

Manovich (2013, p.4-5) faz uma reflexão sobre como softwares (que podem ser 

considerados programas computacionais) estão se tornando mídia a partir do momento que 

estão presentes em celulares, televisores, videogames, computadores, eletrodomésticos e 

tantas outras plataformas50. O autor lembra ainda que inúmeras vezes, mesmo sem perceber, 

estamos usando softwares em nosso cotidiano, seja quando postamos algo em um blog 

utilizando uma ferramenta de publicação, seja quando falamos por meio de um aplicativo no 

smartphone ou seja quando instalamos um sistema operacional em um videogame que nos 

permite jogar online. Softwares estão presentes na vida contemporânea de diversos 

indivíduos, algumas vezes de maneira óbvia/explícita e, algumas vezes, invisível 

(MANOVICH, 2013, p.14).  

Como exemplo, podemos citar um programa de edição de texto que um usuário abre 

em seu computador. Já uma maneira invisível de manifestação de um software pode ser 

atribuída a um wearable device como o iWatch: uma vez ativado o aplicativo de desempenho 

esportivo, há um monitoramento full time por parte do aparato que, muitas vezes, pode passar 

                                                
50 O pensamento de Manovich, neste caso, está alinhado com as ideias discutidas no capítulo 1 sobre como as 

tecnologias vestíveis se tornam plataformas midiáticas. 
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despercebido para o usuário no decorrer de um dia. Em ambos os exemplos, temos softwares 

que se tornam articuladores de dados, mas a figura humana que o utiliza é o ponto nodal desta 

discussão.  

Manovich (2013, p.24) separa os softwares no contexto midiático contemporâneo em 

duas categorias: a) softwares de criação, edição e organização de conteúdo midiático51 e b) 

softwares de distribuição, acesso e combinação (ou publicação, compartilhamento e 

remixagem)52.  

Os softwares que materializam a experiência dos produtos vestíveis se enquadram 

nessa segunda categoria. Tomando como exemplo a pulseira Up, da marca Jawbone, há a 

possibilidade de um usuário acessar as informações de seu desempenho esportivo (capturado 

pelo gadget) em um aplicativo (software) de smartphone e compartilhar essa informação com 

uma rede de amigos, publicar em um site como o Facebook, combinar seu desempenho com 

um histórico de dados e verificar sua evolução como praticante de fitness.  

É essencial ressaltar que a criação de softwares no formato de aplicativos para 

plataformas móveis alterou consideravelmente a forma pela qual se pode gerar e compartilhar 

dados atualmente, dada a instantaneidade de publicação que os aparelhos oferecem 

(MANOVICH, 2013, p.26). Com poucos comandos na tela de um smartphone, é possível 

enviar um determinado dado para um site ou uma rede de usuários. 

 
Figura 13 – Processamento de dados entre o usuário, aparato vestível e software 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

                                                
51 Nesta categoria podemos trazer como exemplo programas de computador como Word, Power Point, 

Photoshop, After Effects, Dreamweaver e tantos outros.  
52 Aqui encontramos aplicativos de mídia móvel, navegadores de internet, publicadores de conteúdo, sites de 

redes sociais digitais etc.  



 

 

72 

Ainda tomando a pulseira Jawbone Up como exemplo, procuramos apresentar na 

Figura 13 o processamento de dados entre usuário-aparato-aplicativo/software. Observando a 

imagem, podemos estabelecer que, a partir do corpo do usuário, determinados dados (número 

de passos, queima de calorias, distâncias percorridas) são capturados por sensores que operam 

como filtros de input.  

Os dados capturados pela pulseira são enviados para um aplicativo de smartphone 

(software) que os estrutura em uma interface gráfica, fornecendo um output para o usuário. É 

extremamente importante lembrar que o dispositivo em questão opera em rede e é entendido 

aqui como um objeto sociotécnico. O gadget deve ser observado como um aparato digital que 

depende do desempenho físico de um usuário humano para promover sua experiência.  

Apesar dos inúmeros processos computacionais envolvidos na relação humano/não-

humano nesse caso, notamos que a experiência esportiva do usuário se materializa sob a 

forma de gráficos e números na tela do aplicativo. O corpo humano, nesse exemplo, torna-se 

produtor de uma narrativa que se inicia com a prática esportiva e é transmitida para o 

smartphone. Um registro de locais percorridos, calorias gastas e níveis de desempenho é 

narrado nesse sistema. 

Hayles (1996) considera que o corpo humano é parte de um sistema que mescla 

elementos humanos e não-humanos. No caso da Figura 13, o corpo se hibridiza à pulseira e 

passa a se conectar a um ambiente de códigos, softwares, hardwares e trocas de informação. 

Percebemos que a computação em rede não só ampliou o uso de diferentes tipos de aparatos e 

softwares, mas facilitou o compartilhamento de conteúdo por parte dos usuários.  

Tal fato faz com que determinadas empresas explorem estratégias sobre as diferentes 

maneiras pelas quais seus consumidores podem divulgar marcas nas redes. Nesse caso, a tela 

do aplicativo não pode ser entendida como apenas um potencial espaço para uma empresa 

divulgar seus produtos, mas também como um canal pelo qual um indivíduo pode 

compartilhar conteúdo com o endosso da marca. Aparentemente, o grande ponto de transição 

está ligado à computação móvel. Afinal, ao carregarmos os aparatos em nossos bolsos ou em 

nossos corpos, permitimos novas configurações de conexão e, no caso dos wearable devices, 

novos tipos de hibridizações entre humano e não-humano. 

Santaella (2015, p.94) lembra que a world wide web transformou os computadores 

em uma “metamídia deglutidora de linguagens, responsável por um formidável salto nos 

modos de organização da linguagem humana”. Do início dos anos 2000 para cá, vivenciamos 

desenvolvimentos tecnológicos expandindo alcance nos lares, nos ambientes de trabalho, na 

educação e nos relacionamentos pessoais.  
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Posto isso, passamos a “habitar ecologias saturadas de tecnologias, algumas delas 

adaptativas para nos fornecer aquilo de que necessitamos (informação e serviços), de acordo 

com nossas necessidades” (SANTAELLA, 2015, p.94). A lógica de usuários buscarem 

informação e serviços nessas plataformas é o que podemos observar com clareza em nossa 

investigação: alguns usarão os devices para fins de saúde/esporte, outros para participar de 

uma rede e alguns para ostentar uma marca como Nike ou Apple em formato de aparatos 

vestíveis. A respeito deste último aspecto, vale lembrar que a escolha de um determinado 

wearable device não é aleatória e a marca é um fator importante. Assim como é possível optar 

por uma marca de roupa para usar no dia a dia, estamos observando indivíduos que passam a 

selecionar marcas de aparatos vestíveis para compor o traje do cotidiano.  

Pedro (2010, p.78) diz que, quando olhamos atentamente para o cenário cotidiano, 

percebemos “o quanto tecnologia e sociedade interpenetram-se, estabelecendo relações 

complexas e heterogêneas”. Nessas interpenetrações, o corpo fornece o combustível 

informacional elementar para que os aparatos dialoguem com outros aparatos, 

softwares/aplicativos, outros usuários, sites etc. Entendemos que  
Nesta rede sociotécnica constituída de cadeias associadas de humanos e de 
não-humanos, um e outro não cessam de se afetar, de trocar “propriedades”, 
de “traduzir” e desviar a ação do outro, de ocupar uma posição mais ou 
menos ativa, de, enfim, se redefinirem e se transformarem continuamente. 
(BRUNO, 2010, p.14) 

No caso da pulseira Up, ao final de uma rotina de exercícios, há um software que 

materializa uma narrativa do que aconteceu em determinado momento do dia. O usuário pode 

ver quanto gastou de calorias ou quanto seu desempenho esportivo melhorou ou piorou em 

relação a um outro período.  

O software apresenta para o utilizador as informações por meio de gráficos, 

normalmente desprendido de jargões da área médica e sem números incompreensíveis. As 

empresas fabricantes desses produtos e seus respectivos softwares estruturam constantes 

aperfeiçoamentos para que as interfaces dos aparatos se tornem mais intuitivas.  

É importante frisar, ainda, que diversos aparelhos pertencentes ao campo das 

wearable technologies dependem de um smartphone para enviarem dados e concretizar a 

experiência para o usuário. No caso do iWatch, há uma tela no relógio que exibe informações, 

mas a supracitada pulseira Up não opera independentemente e requer uma conexão com um 

aplicativo para que um indivíduo veja sua performance apresentada.  

Vale destacar que, na maioria dos aparatos vestíveis, as informações materializadas 

nos aplicativos de smartphone ou em site de rede social digital apresentam uma narrativa 
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elaborada de gráficos, ícones, ilustrações, vídeos e animações que, em grande parte das vezes, 

remete às linguagens do universo do entretenimento, mais especificamente ao mundo dos 

games.  

O uso destas linguagens lúdicas é estratégico. Os jogos eletrônicos há muito tempo 

recebem investimentos em pesquisa para constante inovação de suas interfaces. De certa 

maneira, tais games passam a ser referência e influência para muitas outras áreas.  

Esse tipo de apropriação de elementos lúdicos ganhou o nome de gamification, termo 

recorrente na mídia especializada que designa como “algumas marcas, produtos e serviços 

utilizam dinâmicas de entretenimento, sobretudo linguagens lúdicas dos games, em suas 

estratégias publicitárias” (CASTRO; MASTROCOLA; SANCHES, 2014, p.1). O pesquisador 

Karl Kapp (2012, p.10-11) complementa essa ideia ao dizer que "gamification é o uso de 

mecânicas de jogos, estética lúdica e ‘game thinking’ para engajar pessoas, motivar ações, 

promover aprendizado e resolver problemas". Na Figura 14, que exibe telas do aplicativo 

Nike+, os elementos lúdicos se materializam como barras de metas a serem cumpridas (tela 

1), comparativo de desempenho com ícones animados (tela 2) e ranking de medalhas, troféus 

e metas estabelecidas pelo sistema (tela 3). 

 
Figura 14 – Elementos do universo dos games presentes no aplicativo Nike+ 

 
Fonte: Site Hot Wardware53. 

 

 

                                                
53 Imagens retiradas da URL <http://goo.gl/BtDsv2>. Acesso em 18/1/2017. 
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Da década de 1970 até hoje, as possibilidades e usos das linguagens do universo dos 

jogos se multiplicaram de maneira exponencial. Além das técnicas de gamification, vale 

assinalar que os games hoje extrapolaram a esfera do puro entretenimento e são utilizados na 

área médica (ARAUJO; et al, 2013, p.343), para promover o aprendizado infantil (TÓTH; 

POPLIN, 2013, p.194) ou mesmo com fins ecológicos (MASTROCOLA, 2013a, p.330). As 

linguagens do entretenimento passam a ocupar um lugar privilegiado na contemporaneidade. 

A utilização de elementos do universo lúdico para organizar uma narrativa a partir do esforço 

do corpo é algo presente em grande parte dos devices que observamos no percurso de nosso 

trabalho.  

O entretenimento que é oferecido nas WTs é outro fator que busca conectar o usuário 

ao universo da marca. Pensando que há uma troca (material e simbólica) quando um indivíduo 

se torna usuário desse tipo de tecnologia, entendemos que uma marca/empresa nesse contexto 

vai utilizar de diferentes recursos estratégicos para envolvê-lo na experiência com o produto. 

Além de todos os sofisticados componentes que um tal aparato, parece ser importante os 

modos como se dão a ver os dados produzidos. No caso de aplicativos de fitness, vemos que 

há uma preocupação em deixar o conteúdo gerado na prática esportiva de maneira envolvente 

utilizando linguagens do entretenimento. 

A atividade com o corpo fornece a matéria prima para se criar uma narrativa 

envolvendo consumidor e marca, mas Hepp e Hasebrink (2015, p.76) alertam sobre a 

interação humana e configurações de narrativas nas sociedades midiatizadas, ao afirmarem 

em que   
as mídias não “fazem” nada por conta própria. Elas se tornam influentes na 
medida em que alteram os processos de interação simbólica ou, para ser mais 
preciso: de comunicação. Somos confrontados com complexos processos de 
entrelaçamento, nos quais certas práticas humanas se tornam 
institucionalizadas e reificadas em algo que chamamos de "uma mídia", que 
– ela mesma em constante mudança - "altera" nossa construção 
(comunicativa) de culturas e sociedades. 

Com este pensamento, reforçamos que as wearable technologies não operam de 

maneira independente. Elas entrelaçam e reconfiguram relações de comunicação em 

determinados núcleos sociais, provocando mudanças que impactam não somente as empresas 

que fabricam este tipo de produto, como os consumidores que passam a utilizá-las. No cenário 

das WTs, certos indivíduos se predispõem a serem monitorados pela marca, em troca de 

receber feedback em apps, dicas de boas práticas esportivas e ofertas de produtos da empresa.  

Há certas práticas de marketing e comunicação que operam nesse sentido. É válido 

recordar que o diálogo consumidor-empresa não se dá apenas com os usuários recebendo 
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anúncios de produto por meio de seus produtos tecnológicos; o compartilhamento de 

experiências que esses realizam em suas redes sociais também é um ponto extremamente 

almejado pelas companhias. Tais devices são fruto exclusivo de pesquisa em laboratórios de 

desenvolvimento de produto das empresas; acima de tudo eles se concretizam e são lançados 

no mercado, também, por conta da intensa observação de aspectos sociais, assunto que iremos 

abordar no tópico seguinte. 

 

2.4 A apropriação do social no desenvolvimento de produtos tecnológicos por marcas e 

empresas 

Em nossa pesquisa, abordamos uma variedade de aparatos pertencentes à categoria 

de wearable technology. Os exemplos que mais nos chamam a atenção nesse contexto e, de 

certa forma, os que ganham mais destaque nos últimos anos em notícias na mídia, são aqueles 

ligados ao fitness e à área da saúde. 

Tal fato não é ocasional nem se trata de uma experimentação de mercado. O que 

percebemos nesse ambiente imerso de comunicação, consumo e tecnologia é que 

determinadas marcas estão investindo pesadamente em produtos baseados em tendências 

sociais, sendo que a cultura do fitness e bem-estar se configura como um ponto de destaque 

neste contexto. Em estudo prévio sobre wearable technologies (CASTRO; MASTROCOLA, 

2015) tivemos a oportunidade de debater algumas das estratégias por meio das quais certas 

empresas/marcas se apropriam de conhecimento do social para desenvolver seus produtos 

atingindo com mais precisão os consumidores de determinado segmento de mercado. 

Como dissemos, o social está intimamente ligado ao tecnológico e ambos se 

influenciam mutuamente. Ao olharmos para a história de muitas invenções que 

reconfiguraram aspectos humanos, percebemos que há uma forte conexão que gera uma 

cadeia de novas invenções, produtos ou soluções. Johnson (2015, p.10) ensina que  
A máquina de impressão inventada por Johannes Gutenberg aumentou a 
demanda de óculos, já que a nova prática de leitura fez com que os europeus, 
por todo o continente, percebessem cada vez mais que não enxergavam de 
perto. A demanda de óculos incentivou um número crescente de pessoas a 
produzir e a fazer experiências com lentes, o que conduziu à invenção do 
microscópio, que, logo depois, nos permitiu perceber que nossos corpos 
eram constituídos por células 

No cenário de forte influência da cultura da performance, da prática esportiva e da 

preocupação com uma vida saudável, há uma motivação para que empresas conduzam suas 

pesquisas objetivando criar produtos alinhados com tais tendências. 
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O social, em seus complexos movimentos, opera como um sinalizador de caminhos 

para que determinadas empresas desenvolvam produtos tecnológicos. Afinal, como afirma 

Santaella (2007, p.130), os “corpos vivos estão borrados, moldados e transformados pela 

tecnologia”. Estes corpos a que se refere Santaella são alvo de grupos empresariais que 

procuram entender seus comportamentos, identificar tendências e oportunidades para criar 

novos produtos permeados de tecnologia. 

 Com a disseminação das plataformas digitais, é comum vermos grandes grupos 

empresariais ou mesmo pequenos empreendedores buscando conquistar seu lugar em um 

mercado altamente competitivo. A lógica de olhar para o social, perceber 

demandas/tendências e responder a elas na forma de um novo produto digital ou aplicativo é 

um fato comum nos tempos atuais.  

 O diretor de cinema JJ Abrams, responsável pelo filme Star Wars VII – O Despertar 

da força, durante o evento de entretenimento, música e tecnologia South by Southwest 

(SXSW) 2016, anunciou que também vai começar a investir no campo das soluções 

tecnológicas. Abrams, que observou uma tendência cada vez maior na publicação de vídeos 

em redes sociais, lançou no evento ocorrido em Austin (Texas) um aplicativo chamado Know 

Me que permite, de forma simples, que indivíduos façam pequenos documentários editando 

seus vídeos, fotos e adicionando trilha sonora54. O aplicativo por si só já é um site de rede 

social que permite que usuários compartilhem e busquem vídeos por temas e assuntos. 

 No campo das wearable technologies, foco de nosso estudo, temos o caso do 

smartwatch Pebble, lançado pela empresa estadunidense Pebble Technology Corporation. Em 

2012, os idealizadores do projeto disponibilizaram no site de financiamento coletivo 

(crowdfunding) Kickstarter a ideia de criação de um smartwatch que fosse interligado com 

mensagens de texto e agenda dos smartphones de seus usuários.  

 A empresa ficou mundialmente conhecida por conseguir arrecadar quase 5 milhões 

de dólares em um mês de campanha, vindo a produzir o produto e consequentemente 

conseguindo verba para se tornar independente e crescer no mercado de tecnologia55. Mais 

uma vez, vale ressaltar que o relógio inteligente em questão depende de um smartphone para 

                                                
54 Conforme matéria Know Me o app de vídeo de JJ Abrams e Andrew Jarecki. Disponível na URL 

<http://www.updateordie.com/2016/02/14/knowme-o-app-de-video-do-jj-abrams-e-andrew-jarecki/>. Acesso 
em 18/01/2017. 

55 Conforme página do produto Pebble no site www.kickstarter.com. Disponível na URL 
<https://www.kickstarter.com/projects/597507018/pebble-time-awesome-smartwatch-no-compromises>. Vale 
frisar que, no resultado final de financiamento coletivo, os idealizadores tiveram 78.471 apoiadores que 
investiram US $20.338.986 no projeto. Acesso em 18/01/2017. 
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seu funcionamento pleno, reforçando a ideia de que esses aparatos atuam em uma rede que 

vai ganhando complexidade com o tempo. 

A relação entre aspectos do social e como grupos empresariais se apropriam deles 

para o desenvolvimento de novos produtos remete à ideia de “configurações comunicativas”, 

proposta por Hepp e Hasebrink (2015). Os autores afirmam que as configurações 

comunicativas nos auxiliam a investigar fenômenos midiáticos com foco especial nas 

interações humanas e em como eles alteram o ecossistema comunicacional (HEPP; 

HASEBRINK, 2015, p.75).  

O culto da performance e a tendência ao auto-monitoramento do corpo por meio de 

devices digitais conectados em rede são dois aspectos que servem de referência para que 

empresas criem novos produtos para seus portfolios, e também alteram a maneira como nos 

comunicamos e consumimos.  

Tomemos como exemplo a enorme quantidade de games disponíveis para 

smartphones e celulares. Como lembram Cavallini, Xavier e Sochaczewski (2013, p.18), em 

grandes centros urbanos há diversos momentos de viagem em transporte público, espera em 

filas, trânsito congestionado etc, e é nesses momentos que alguns indivíduos utilizam seus 

aparatos para passar o tempo jogando algum game.   

Não por acaso (e de maneira estratégica), grande parte dos jogos para plataformas 

móveis são casuais56, cujas fases podem ser jogadas em poucos minutos. E, normalmente, são 

disponibilizados de graça com publicidade embutida em suas interfaces. Por meio desse 

exemplo, percebemos como uma configuração comunicativa que envolve indivíduos, tempo 

ocioso e devices móveis sinaliza oportunidades para que produtoras de games desenvolvam 

produtos sob medida para certas situações. Tais empresas buscam explorar, no social, como 

alguns grupos de indivíduos estão consumindo conteúdo para adequar a linguagem de suas 

marcas e produtos para os mesmos.  

Nunes (2015, p.2634) lembra que a internet proporcionou acesso à informação, mas 

também a possibilidade de produção de conteúdo por parte de seus usuários, uma situação 

bastante diferente do modelo pré-internet. Nesse ambiente, circulam múltiplas ideias, 

discursos, opiniões e pensamentos com os quais os grupos empresariais precisam aprender a 

trabalhar, selecionando os mais relevantes para criarem vínculos com seus públicos. Quando 

                                                
56 Segundo Juul (2010, p.50), um jogo casual deve ter sua mecânica básica facilmente decodificável e oferecer 

um rápido aprendizado para o jogador. Estão fora de questão longos tutoriais ou manuais extensos nesse tipo 
de games. Grande parte dos jogos para plataforma mobile se enquadram na categoria de “jogo casual” por 
conta das mecânicas simples e intuitivas que oferecem aos players. 
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passamos a ter aparatos móveis vestíveis, percebemos que há uma possibilidade remodelada 

de contato com consumidores, o que chama a atenção de certas empresas que passam a olhar 

com interesse para esse mercado. 

Partindo desses pressupostos e voltando nossa atenção especificamente para a 

categoria de  wearable technology, é possível fazer uma ponderação sobre como ocorre a 

mediação da marca com os usuários nesse contexto, bem como é possível especular sobre 

alguns graus de envolvimento de um sujeito nessa experiência. Devemos lembrar que “o 

mundo social dos seres humanos não é dado, mas ‘construído’ na interação social”, e que 

determinadas interações sociais mudam drasticamente quando meios técnicos de comunicação 

e tecnologias se tornam parte integrante de tais interações. (HEPP; HASEBRINK, 2015, 

p.77). 

Os processos de mediação que uma marca pode operar por intermédio de um aparato 

vestível estabelecem novas configurações comunicacionais. Tomemos como exemplo o 

smartwatch Android Wear, do Google. O relógio permite o download de uma série de 

aplicativos para sua memória. Supondo que um usuário tenha instalado o app Google Now, 

que informa sobre clima, trânsito, gastronomia, entretenimento, notícias e agenda de 

compromissos, é possível imaginar uma série de aproximações acontecendo entre o indivíduo 

e a empresa, pois o relógio memoriza os caminhos que o usuário mais realiza em seu dia a 

dia, com os tipos de busca mais frequentes  ou as informações que ele mais acessa.  

A partir de uma série de buscas que um usuário possa ter realizado sobre restaurantes 

italianos no sistema, somadas a um caminho que ele realiza todo dia para voltar para casa, o 

relógio pode emitir um alerta sinalizando sobre um novo restaurante italiano que foi aberto 

perto de sua casa (inclusive oferecendo um mapa que o guie até lá).  

A base do modelo de negócios do Google é a publicidade. Percebemos nesse 

exemplo que o aplicativo pode oferecer uma série de anúncios focados na experiência de seus 

usuários, já que ele possui uma programação desenvolvida para realizar uma leitura de dados 

dos diferentes indivíduos cadastrados no sistema. 

As empresas que desenvolvem aparatos, softwares e gadgets para o mercado de 

wearables entenderam que há diferentes níveis de engajamento por parte de diferentes tipos 

de usuários. Há indivíduos que utilizam uma smartband de fitness como a Up, por exemplo, 

para um simples controle de passos dados e calorias gastas em um dia. Já outros usuários 

podem competir por rankings e melhores performances na rede social digital da marca, 

experienciando a plataforma como se fosse um game.  

O que nos chama a atenção é o fato de que tal versatilidade de usos reserva um 
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destaque especial para as empresas desse ramo, já que, quanto mais usuários utilizando o 

produto, mais vendas e possibilidades de contato podem ser estabelecidas.  

 

2.5 Comunicação, consumo e tecnologia para além dos produtos da área de fitness e 

saúde 

Em nossa tese, focamos esforços de pesquisa em exemplos da área de fitness e de 

saúde. Por vezes, mencionamos componentes e possíveis usos das wearable technologies no 

âmbito do entretenimento. No entanto, entendemos que há aplicações mais amplas para tal 

categoria tecnológica e, mesmo não sendo o foco do projeto, acreditamos ser importante 

mencionar outras utilizações de devices diversos. 

Neste tópico apresentaremos alguns insights advindos do relatório da European 

Commission Business Innovation Observatory57 intitulado Internet of things: wearable 

technology58. O documento em questão observa produtos na área de WT com base nas suas 

funções, aplicações e setores. Relembrando que o tema deste segundo capítulo é 

“comunicação, consumo e tecnologia”, buscamos mostrar de maneira objetiva outras áreas 

onde se pode investigar sobre tal tema e outra visão de como é possível dividir/organizar os 

produtos desse campo. 

O relatório da European Commission Business Innovation Observatory divide as 

wearable technologies em sete categorias distintas: segurança (militar), médica, bem-estar, 

esporte/fitness, lifestyle computing59, comunicação e glamour (moda). Apesar de algumas 

categorias possuírem usos diversos, é interessante observar como foi criada tal divisão. 

Os aparatos vestíveis com uso de segurança possuem aplicações no campo militar, 

tais como o reconhecimento de identidade, as operações de resgate e o treinamento em áreas 

de risco. Temos, como exemplo dessa categoria, coletes de bombeiro que captam a 

temperatura do ambiente e do corpo do usuário alertando contra riscos de vida, e roupas 

inteligentes que monitoram o desempenho corporal de militares em treinamentos pesados, 

enviando os dados para uma unidade central. 

Na área médica, o relatório apresenta basicamente os exemplos que temos discutido 

até agora: sensores vitais e aparatos de monitoramento de doenças crônicas que emitem avisos 

                                                
57 O relatório completo pode ser acessado na URL <http://goo.gl/WHnrDR>. Acesso em 18/01/2017. 
58 Iremos detalhar a ideia de “internet das coisas” no tópico 3.4 do próximo capítulo. 
59 Essa categoria se refere aos usos de entretenimento, cotidiano e acesso à informação. Optamos por manter o 

termo em inglês para não utilizar uma tradução extensa. 
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em situações de alerta, como o supracitado Lir. O mesmo vale para a área de bem-estar e 

fitness/esporte, em que temos pulseiras, relógios, roupas inteligentes e sensores que, em 

contato com o corpo do usuário, monitoram desempenhos esportivos ou sinalizam 

comportamentos não-adequados dos indivíduos (má postura, falta de ingestão de alimentos 

etc). 

 A categoria de lifestyle computing exibe alguns usos para smartwatches e devices 

similares ao Google Glass, com os quais é possível mesclar agenda de compromissos com 

geolocalização, games com movimentos do corpo do usuário etc. Os acessórios encontrados 

nessa área seriam aqueles de uso cotidiano para tarefas rotineiras ou de entretimento. 

 Os aparelhos de comunicação moldados em forma de tecnologia vestível possuem 

funções de reconhecimento de pessoas, interação em grupo e compartilhamento de 

informação em redes sociais digitais. Esta categoria é bastante ampla e fica deslocada em 

meio às demais, já que todos os devices que são apresentados no Relatório possuem função 

comunicacional. Aqui são apresentados roupas e acessórios que reconhecem seus usuários e 

podem reconhecer outros indivíduos por meio de um sistema de touch ou sensor de presença 

em distância mínima. 

 A última categoria mencionada, que leva o nome de glamour, está intimamente 

ligada ao universo da moda. Os devices se apresentam na forma de joias ou acessórios com 

displays decorativos e reagem ao humor do usuário e às condições do ambiente mudando de 

cor. Algumas destas tecnologias estão sendo usadas em performances de dança, desfiles de 

moda e/ou apresentações artísticas. O artista iraniano Ali Meamar, por exemplo, combina 

devices tecnológicos com técnicas tradicionais de pintura e utiliza aparatos vestíveis para criar 

certas peças da sua série intitulada Meamorphism60. 

 Ao observarmos tamanha quantidade de elementos sociotécnicos que se hibridizam 

ao corpo e reconfiguram seus usuários, podemos evocar as palavras do colunista da revista 

Wired, Kevin Warwick, que, na edição de fevereiro de 2000, declarou: “Eu nasci humano, 

mas isso foi um acidente do destino – uma mera condição de tempo e lugar”.  

 Apesar do tom jocoso da frase, podemos ponderar realmente o quanto 

reconfiguramos nossa humanidade em tantas interações digitais. Diferentes configurações 

começam a fazer parte de um cotidiano que, mais e mais, flerta com os cenários de ficção 

científica que utilizamos como exemplo na Introdução desse trabalho. 

                                                
60 Conforme matéria MEAMORPHISM Art Movement Combines Traditional Fine Art With the Newest Digital 

Media Technologies na URL <http://www.artpeoplegallery.com/meamorphism-art-movement-combines-
traditional/>. Acesso em 18/01/2017. 
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Figura 15 – Categorias de wearable devices 

 
Fonte: European Commission Business Innovation Observatory Report – Internet of things: wearable 

technology61 
                                                
61 Imagem retirada da página 7 do relatório divulgado em fevereiro de 2015. Disponível na URL 

<http://goo.gl/WHnrDR>. Acesso em 18/01/2017. 
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 Como reflete Richmond (2013, p.139-140), a tendência dos produtos ligados ao 

campo das tecnologias vestíveis é se tornar invisíveis e fáceis de utilizar. Assim sendo, 

podemos prever que iremos usar aparelhos que funcionarão de maneira imperceptível, 

dialogando quase que em “simbiose” com nossos corpos, com nossas necessidades e com o 

ambiente ao redor.  

 Tal monitoramento reserva grandes impactos e implicações em todos os cenários, 

tais como entrevistas de trabalho, relações pessoais, cuidados com a saúde e compromissos 

cotidianos. Principalmente quando atentamos para os usos cotidianos, percebemos que as 

tecnologias vestíveis já começam a ampliar seus usos e passam a ser mais presentes e 

invisíveis, como é o caso do biquíni conectado (bikini connecté) da empresa francesa Spinali 

Design 62.  

 O produto, que possui sensores à prova d’água, analisa a temperatura do sol e a 

temperatura do corpo do usuário emitindo alertas no smartphone quando há perigo de 

queimadura ou insolação. O aplicativo que acompanha o biquíni permite que sejam 

configurados dados sobre a cor da pele e oferece integração com aplicativos de clima do 

celular63.  

 O campo das WTs é, certamente, vasto, de modo que apenas começamos a 

esquadrinhar reflexões iniciais dentro dele. De posse das referências aqui apresentadas, 

passamos para o terceiro capítulo de nossa tese, no qual iremos apresentar um ecossistema 

comunicacional para as wearable technologies. 

 

 

Resumo do Capítulo 2 

 

Neste segundo capítulo, estudamos algumas das relações entre comunicação, 

consumo e tecnologia no contexto contemporâneo. Primeiramente, contextualizamos o que 

entendemos por consumo nesse estudo, eliminando as ideias moralistas sobre consumismo 

desenfreado, compra compulsiva sem propósito e consumo alienante. A partir de uma série de 

exemplos advindos do campo das wearable technologies, pudemos compreender algumas 

                                                
62 No site oficial da marca, na URL <http://www.spinali-design.com/>, o produto é vendido por 150 euros. 

Acesso em 18/01/2017. 
63 Conforme reportagem The smart BIKINI that stops you getting sunburnt: Temperature sensor tells you when 

it's time to seek some shade. Disponível na URL <http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-
3120300/The-smart-BIKINI-stops-getting-sunburnt-Temperature-sensor-tells-s-time-seek-shade.html>. 
Acesso em 18/01/2017. 



 

 

84 

relações entre determinados devices dessa categoria e a cultura do fitness e bem-estar presente 

no cotidiano. Também abordamos o chamado “culto da performance” como um aspecto a ser 

levado em conta nesse ambiente. Entendemos como o corpo se torna produtor de narrativas 

gerando informações para aplicativos e sites de redes sociais.  

Ao final, apresentamos exemplos de como algumas empresas/marcas se valem de 

aspectos e tendências do social para criarem produtos tecnológicos que atendem às 

expectativas de diferentes públicos consumidores. Além disso, apresentamos uma lista de 

possíveis outras áreas (além de fitness e saúde) que se beneficiam das wearable technologies 

– lista essa que adveio do relatório da European Commission Business Innovation 

Observatory. 
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3 UM ECOSSISTEMA COMUNICACIONAL PARA AS WEARABLE 

TECHNOLOGIES 

3.1 Cultura, tecnologia vestível e objetos sociotécnicos 

No capítulo anterior, discutimos alguns dos complexos entrelaçamentos entre 

comunicação, consumo, mídia e tecnologia vestível. Enfocamos os objetos sociotécnicos e 

discutimos sobre acoplagens, hibridizações e relações entre humanos e não-humanos. 

Contextualizar a evolução tecnológica como parte da cultura humana observando 

como o homem se relaciona com o mundo ao redor quando cria artefatos que ampliam 

determinadas capacidades físicas e/ou cognitivas é o próximo passo que daremos em nossa 

investigação. 

No clássico livro Ciência e Existência (1979), Álvaro Vieira Pinto ensina que aquilo 

que chamamos cultura é o ponto que nos separa dos demais seres que habitam o planeta. 

Conforme argumenta o estudioso, a criação da cultura e a criação do homem são faces 

indissociáveis da mesma moeda. Segundo Pinto, a cultura é o processo pelo qual o homem 

acumula experiências e transforma em ideias as imagens e lembranças. Por meio da cultura, o 

homem cria instrumentos artificiais para prolongar a ação dos instrumentos orgânicos. 

Materializada nesses objetos, a cultura está sempre em evolução.  

Santaella (2013, p.33) argumenta que a tecnologia é incorporada à vida humana 

como uma segunda natureza. Sobre o assunto, a autora entende que a “história, a economia, a 

política, a cultura, a percepção, a memória, a identidade e a experiência estão todas elas hoje 

mediadas pelas tecnologias digitais” que adentram o cotidiano como um princípio operativo 

que é assimilado à produção humana nas mais diversas áreas. Com tais tecnologias, é possível 

registrar a história de maneira mais ampla, fazer transações econômicas internacionais com 

poucos cliques em um mouse, e acompanhar a política pela opinião de pares e não apenas pelo 

viés da grande mídia. Somos reconfigurados e o ambiente que nos cerca também o é. 

Ao criar aparatos tecnológicos, entre outros fatores, o homem busca interagir de 

novas maneiras com a natureza, com outros humanos e também com outros objetos técnicos. 

Mas, como diz Lucia Santaella, é tão forte a presença da tecnologia que já podemos pensar 

em uma segunda natureza, uma camada que vai permeando e modificando a existência do 

homem.  

Assim como Kerckhove (2009), a partir de McLuhan, falamos na pele da cultura, o 

que se observa de maneira bastante literal no caso das wearable technologies. Nesse sentido, 
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entendemos que o homem cria aparatos de crescente complexidade tecnológica que não 

funcionam apenas como extensões, mas engendram hibridizações e múltiplas conexões, como 

é o caso do relógio iWatch, que oferece a possibilidade de um indivíduo monitorar sua 

performance esportiva (distâncias percorridas, calorias queimadas etc), de compará-la com a 

de outros indivíduos e de compartilhá-la em um site de rede social digital como o Facebook, 

por exemplo. O device permite uma conexão com outros usuários e com outras redes. 

O sociólogo norte-americano Daniel Bell (1973, p.20) também ensina que a 

tecnologia transforma a vida social. Afinal, ciência, tecnologia e economia se fundem na 

contemporaneidade. Os aspectos tecnológicos e os grupos/usuários que dominam tecnologia 

se tornam, de certa maneira, uma nova classe emergente, formada por indivíduos que 

incorporam em seus cotidianos uma série de aparatos/gadgets/devices que, progressivamente, 

vão reconfigurando processos comunicativos, cognitivos e como essas pessoas se conectam 

com marcas e produtos. Matta (2012, p.45) pondera que tal classe de indivíduos assume como 

“acessórios obrigatórios do cotidiano” aparelhos de celular, smartphones, notebooks, tablets e 

a própria internet. Atentos a esses movimentos dos consumidores, em relação ao uso de 

tecnologia, existem empresas que passam a desenvolver produtos almejando atingir esses 

públicos. 

Um exemplo que ilustra essa ideia é fornecido pelas agências de publicidade e 

produtoras de aplicativos para smartphones que atuam no mercado. Tais empresas criam 

produtos digitais que, pouco a pouco, vão permeando o cotidiano de diversos indivíduos e, de 

certa maneira, vão remodelando o dia a dia dos mesmos.  

Os aplicativos de smartphone para chamar táxis ilustram a discussão. O fato de um 

usuário poder se conectar ao motorista utilizando o celular, independentemente de ficar 

esperando na rua ou aguardando um atendente de rádio táxi, reconfigura um modelo de 

negócio e altera um importante aspecto do cotidiano nas grandes cidades. A espera por um 

táxi mediante a utilização de um aplicativo de smartphone pode ser mais rápida do que via 

rádio táxi, e o usuário ainda consegue acompanhar, via geolocalização, o caminho que o 

taxista está fazendo. Um botão no app permite, inclusive, que o passageiro ligue diretamente 

para o motorista para informar sobre um ponto de referência ou para alertar sobre um caminho 

errado feito pelo mesmo. 

No entanto, seria inocente afirmar que tais tecnologias só oferecem benefícios para a 

sociedade, e que não há interesses prejudicados no atual ecossistema. Para ilustrar esse ponto, 

voltemos a tomar como exemplo as mesmas produtoras de aplicativos de smartphone que 

mencionamos no parágrafo anterior.  
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Podemos observar uma série de iniciativas que criam conflitos em certos setores 

sociais. É o caso do aplicativo Uber, que tem como slogan a frase “seu motorista particular”. 

O app criado nos Estados Unidos está ganhando território pelo mundo e oferece a 

possibilidade de indivíduos, desvinculados de serviços de táxi, utilizarem seus veículos 

particulares para transportar passageiros.  

A maioria das corridas feitas pelo aplicativo Uber custam menos do que as de táxi, 

justamente pelo motivo de os motoristas não pagarem as altas taxas que as prefeituras exigem 

daquele serviço. Por conta desse fato, em grandes centros urbanos já há uma grande 

quantidade de usuários que pararam de usar o táxi, o que tem ocasionado conflitos por vezes 

violentos em várias cidades do mundo entre taxistas e motoristas do Uber64. 

Conforme debatemos com as ideias de Scolari (2008) na Introdução dessa tese, cada 

novo objeto tecnológico em um ecossistema comunicacional/midiático altera sobremaneira o 

mesmo, modificando as relações entre elementos humanos e não-humanos. 

Em obra da década de 1950 que se tornou uma referência sobre os objetos que, em 

sua concepção, são sempre sociotécnicos, Gilbert Simondon toma o carro como exemplo. 

Segundo ensina, para atender às necessidades críticas de seu usuário, o veículo vai além da 

função de transportar pessoas, sendo acrescido de múltiplos acessórios, tais como bancos de 

couro, rádio, ar condicionado etc.  

Podemos estabelecer um paralelo interessante tomando, como exemplo, os 

smartphones atuais. A cada nova geração, surgem funcionalidades que há tempos os 

distanciam dos primeiros aparelhos de telefone móvel. Os devices que se enquadram na 

categoria de wearables, como a pulseira Nike+, o relógio iWatch, o fone de ouvido Jabra e 

tantos outros, seguem o mesmo padrão e se tornam mais complexos a cada nova versão.  

Porém, é essencial ressaltar que os objetos sociotécnicos não são uma entidade 

independente no contexto que abordamos nesse trabalho. Em entrevista, Simondon (2008, 

p.171) faz questão de frisar que os objetos sociotécnicos possuem no homem seu grande 

orquestrador: 
A máquina dotada de alta tecnicidade é uma máquina aberta, e o conjunto 
das máquinas abertas supõe o homem como organizador permanente, como 
intérprete vivo das máquinas umas com relação às outras. Longe de ser o 
vigia de um grupo de escravos, o homem é o organizador permanente de 
uma sociedade dos objetos técnicos que precisam dele como os músicos 
precisam de um maestro. 

                                                
64 Conforme reportagem Violência dos taxistas na capital paulista afasta clientes. Disponível na URL 

<http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,violencia-de-taxistas-na-capital-paulista-afasta-
clientes,10000018790>. Acesso em 18/01/2017. 
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Seguindo este raciocínio de Simondon, entendemos a tecnologia como um elemento 

reconfigurador que modifica o humano. Quando o homem produz objetos tecnológicos – seja 

um carro, um computador ou um wearable device –, a sua relação com tais objetos de certo 

modo o reconfigura. Percebemos que o agente transformador é o humano. O humano 

transforma porque cria tecnologias.  

Como afirmam Miller e Horst (2015, p.98), a menos que as diferentes tecnologias 

possam mudar o significado da palavra humanidade, a tecnologia não nos tornará mais (ou 

menos) humanos. Ou ainda como afirma Lundby (2009, p.108), é fundamental que 

consideremos as interações sociais humanas para compreendermos determinados processos de 

midiatização.  

É necessário observar o elemento humano e o não-humano como um conjunto que 

atua em uníssono desencadeando processos que afetam o social e, consequentemente, 

despertam o interesse de empresas, grupos governamentais, marcas etc. O corpo humano, no 

contexto analisado nessa tese, se torna um espaço no qual tecnologias operam processos de 

midiatização, consumo e comunicação. Bruni (2010, p.12) conclui esse raciocínio ao ensinar 

que “delegamos aos objetos o prolongamento de nossos órgãos ou a multiplicação das nossas 

forças”, mas há algo que reside em nosso cerne humano e nunca em objeto que é “o social, o 

moral, a cognição”. Nas palavras da autora, por mais que estejamos cercados de tecnologia, 

ainda é o elemento humano que pensa e dá sentido ao uso tecnológico.  

Em entrevista (DIAZ-ISENRATH et al., 2005), Laymert Garcia dos Santos 

reconhece que há uma visão radical e ficcional segundo a qual o humano seria superado por 

robôs por estar obsoleto; mas ressalta que é importante entender que não há superação do 

humano e, sim, uma reconfiguração do mesmo, que resulta em processos tecnocientíficos 

onde humano/não-humano se mesclam, se acoplam e se hibridizam. 

Em sintonia com esta linha de raciocínio, Franklin (2013, p.3) discorre sobre a 

internet e os processos de automação, simulação e inteligências artificiais que têm no humano 

a sua interface última. Segundo a autora, devemos entender as “máquinas pensantes” como 

instrumentos programados pelo homem, e não como seres independentes autônomos. Não 

estamos tratando de uma ficção na qual máquinas pensam e tomam atitudes por si mesmas. 

Ponderamos aqui as decisões humanas nos processos de criação de tais máquinas. 
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Entendemos nesse trabalho que a tecnologia, somente, não reconfigura/altera/transforma 

nada; ela o faz mediante a intervenção humana65. 

Nesse sentido, os múltiplos aparatos (não-humanos) que se enquadram na categoria 

de wearable technology se entrelaçam com elementos humanos, remodelando processos 

cognitivos, comunicacionais e de consumo. A cognição é reconfigurada a partir do momento 

em que a tecnologia é incorporada ao cotidiano.  

Já é comum não lembrarmos de diversos números de telefone, pois os mesmos estão 

a um clique na agenda do celular, ou termos disponível em nossos pulsos um smartwatch que 

nos avisa qual o momento ideal do dia para bebermos água.  

A comunicação em rede é outro ponto de reconfiguração que merece nossa atenção. 

Primo (2007, p.10) aponta que a comunicação interpessoal foi bastante alterada por conta de 

certos aparatos tecnológicos e ensina que “interpessoal não é sinônimo de presencial, ou seja, 

tanto uma conversa telefônica quanto uma troca de e-mails são processos interpessoais, apesar 

da falta de coincidência espacial”.  

Os aparatos a que damos ênfase nessa tese oferecem mais um canal para que 

indivíduos enviem ou compartilhem algum tipo de mensagem ou conteúdo. Os processos de 

consumo formam mais um ponto reconfigurado nesse contexto: é possível adquirir bens por 

meio de e-commerces projetados para devices móveis ou consumir conteúdo (músicas, 

notícias e games) por intermédio de um download.  

Ilustramos esta discussão com o exemplo de uma pulseira inteligente que avisa ao 

seu utilizador (via smartphone) sobre uma rotina ideal de exercícios, que lembra o mesmo de 

se exercitar em horários pré-determinados, que alerta sobre os riscos de exercícios pesados, 

que avisa quando o corpo precisa de água, que indica a venda de produtos esportivos para 

incrementar a performance de uma corrida e que permite compartilhar uma performance em 

site de rede social. 

 As wearable technologies são o objeto dessa tese e enfatizamos as relações que 

surgem desse contexto, mas há um número gigantesco de tecnologias que afetam o humano 

no dia a dia e que também poderiam ser investigadas.  

 

                                                
65 Apesar de muitas discussões sobre o tema “inteligência artificial”, não tratamos de máquinas com pensamento 

independente neste trabalho. Até o presente momento, tal possibilidade só existe nos universos de ficção 
científica. 
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3.2 Indivíduos imersos em tecnologia 

Conforme mencionamos na introdução deste trabalho, em determinadas núcleos 

sociais, há um cotidiano permeado por tecnologia. Indivíduos se relacionam com aparatos 

computacionais, consomem informação por meio de telas, possuem seus corpos monitorados 

por wearable technologies, compartilham momentos do dia em sites de redes sociais digitais e 

compram produtos em transações mediadas por e-commerce. Matta (2012, p.30) entende que 

na contemporaneidade os “computadores e as tecnologias comunicacionais cada vez mais 

móveis e portáteis modificam a vida cotidiana e os hábitos de consumo”.  

Comunicamo-nos em rede e consumimos por meio de aparatos criados com tecnologia 

mobile. O smartphone passa a substituir o telefone público e a permitir que seu usuário se 

comunique enquanto está em movimento; no caminho para o cinema, dentro do transporte 

público, podemos comprar as entradas para o filme mediante o uso de um aplicativo com 

cartão de crédito.  

Aspectos do cotidiano são reconfigurados por conta da tecnologia e, neste cenário de 

pujança tecnológica conectada ao universo social, Callon (2004, p.72) pondera que 

nossas sociedades devem sua robustez e sua durabilidade tanto às coisas e 
aos objetos, tanto às técnicas e às máquinas, quanto às normas e aos valores. 
O que nos sustenta são nossos automóveis, nossas redes de telefone. E se nos 
sustentam é porque nós estamos apegados a eles. E se estamos apegados a 
eles é porque, de uma maneira ou de outra, fomos implicados em sua 
fabricação. 

Para refletir a respeito disso com mais profundidade, trazemos a contribuição do 

filósofo francês Bernard Stiegler, conhecido por seu estudo sobre a hibridização entre 

natureza e técnica. Stiegler (2009) utiliza a rede WiMax66 de conectividade sem fio para 

acesso à internet como um exemplo para discutir entrelaçamentos entre o humano e o 

tecnológico. 

A observação atenciosa dessa rede, que já está presente em mais de 150 países, nos 

revela formas de conexão com a internet, bem como a criação de tecnologias que permitem ao 

usuário estar todo o tempo em contato com o ambiente da web, seja pelo uso de um 

smartphone ou de um device que se enquadra mais propriamente dentro da categoria 

denominada como wearable technology.  

                                                
66 Segundo o site Wixx <http://www.wixx.com.br/site/wimax.php> e o WiMAX Fórum 

<www.WiMAXforum.org>, a tecnologia WiMax que é uma sigla para Worldwide Interoperability for 
Microwave Access (Interoperabilidade Mundial para Acesso de Micro-Ondas) é uma rede de acesso à internet 
com maior velocidade de conexão permitindo que diferentes devices de variadas naturezas se conectem ao 
ambiente da web. Acesso em 18/01/2017. 
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Para Stiegler (2009, p.33), a multiplicidade de possibilidades de conexão com 

internet que determinados aparelhos oferecem gera uma espécie de ansiedade que resulta em 

determinadas “perturbações tecnológicas”, que afetam principalmente os meios de 

comunicação nos chamados países em desenvolvimento.  

Estas “perturbações” a que o autor se refere se espalharam por meio da conectividade 

generalizada (a mega conectividade das redes WiMax, por exemplo) e já não possuem mais 

horário para acontecerem, devido à crescente disponibilidade de conexão com a internet todo 

o tempo.  

Como pondera Crary (2014), não é incomum, neste ambiente altamente tecnológico, 

encontrarmos indivíduos que levam a “vida sem pausa”67 em constante conexão com 

tecnologias durante 24 horas por dia e sete dias por semana, trabalhando com 

smartphones/tablets, respondendo e-mails e mensagens em sites de redes sociais digitais ou 

aplicativos.  

Coadunando com Stiegler e Crary, Agger (2004, p.19) observa que a vida cotidiana 

no mundo conectado digitalmente foi acelerada e teve o tempo bastante comprimido, 

deixando as pessoas dispersas e inquietas. As fronteiras entre o tempo pessoal e o profissional 

se mesclam neste cenário, indivíduos estão conectados aos seus e-mails de trabalho todo o 

tempo, aplicativos de mensagens instantâneas ficam repletos de conteúdos no decorrer de 

poucos minutos e tarefas agendadas em lembretes eletrônicos ocupam espaço na tela do 

computador.  

Tamanha possibilidade de conexão durante o período de um dia reconfigura o modo 

de agir dos indivíduos imersos nesse ambiente: alguns irão utilizar parte do horário de 

trabalho para consumir conteúdo de entretenimento (trailers de filmes, acesso ao Facebook, 

mensagens de amigos no WhatsApp) e utilizarão o horário de lazer para o trabalho 

(respondendo e-mails durante um jantar, por exemplo) 

 Ainda sobre essa ultraconectividade, Ess e Dutton (2013, p.639) afirmam que a 

internet é um campo em constante expansão e que, desta característica, surge diversidade e 

especialização. Diversidade no sentido de que mais indivíduos de diferentes culturas, com o 

passar do tempo, acessam a web, e especialização no sentido de que, com tamanha quantidade 

de usuários, surgem estudos focados em métricas no ambiente digital, big data, política nas 

redes sociais digitais, religião na web etc.  

                                                
67 Conforme visto na matéria Vida sem pausa. Disponível na URL 

<http://brasil.elpais.com/brasil/2015/05/20/cultura/1432123650_805121.html>. Acesso em 18/01/2017. 
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 Esses autores, utilizando de bom humor, parafraseiam a personagem Dorothy, do 

filme O mágico de Oz, dizendo que “não estamos mais no Kansas”68; com o passar dos anos 

estamos sendo transportados para um mundo diferente do de ontem (ESS; DUTTON, 2013, 

p.642). Estamos nos tornando indivíduos mais conectados e imersos em tecnologia, como 

apontamos no título deste tópico. Isso implica que muitos estão trabalhando além do horário 

padrão, que outros estão monitorando obsessivamente seus corpos com wearable devices 

visando a atingir melhores performances, empresas estão controlando os horários de seus 

funcionários com chips no formato de crachás, e muitos estão até mesmo dormindo menos 

porque sentem a necessidade de estarem conectados o tempo todo (CRARY, 2014).  

 Silverstone (2002, p.24) reflete que “ligar a televisão ou abrir um jornal na 

privacidade de nossa sala é envolver-se num ato de transcendência espacial: um local físico 

identificável, o lar, defronta e abarca o globo”. De nossos lares, podemos nos conectar a 

empresas/marcas, a nossos trabalhos e a outros indivíduos. Esse fato demonstra o quão fluídas 

estão as barreiras que nos cercam cotidianamente por conta da tecnologia.  

 No caso das WTs, o “ato de transcendência espacial” é extrapolado, pois o device 

tecnológico, conectado com a internet ou o smartphone, literalmente se movimenta junto com 

o usuário, capturando informações do ambiente ao redor e das condições do corpo e 

convidando o usuário a certas tomadas de decisão.  

 Por exemplo, uma pulseira smart avisando o usuário de que este precisa se exercitar 

mais para manter um certo nível de queima de calorias. Tal aparelho, hibridizado ao corpo do 

usuário, emitindo alertas via smartphone todo o tempo sobre o peso ou queima de calorias, 

pode vir a se tornar uma das “perturbações” propostas por Stiegler, gerando certa ansiedade 

no usuário se este não cumprir as metas programadas em seu aparato vestível.  

A conexão com aparatos que, potencialmente, enviam alertas e informações à mídia 

de massa cria um ambiente de saturação de mensagens que pode influenciar comportamentos 

cotidianos. Conforme argumenta Stiegler, além da mídia de massa, há uma enormidade de 

objetos tecnológicos que podem ser considerados dispositivos técnicos e amplas redes de 

telecomunicação, rádio e televisão para os quais códigos de barras e decodificadores de chips, 

WiMax e sistemas de bluetooth se tornaram elementos periféricos e sub-redes.  

                                                
68 A frase originalmente no filme é “We are not in Kansas any more”. A personagem Dorothy profere as 

palavras ao perceber que adentrou a terra mágica de Oz e que não está mais em seu cotidiano. 
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Logo essas tecnologias incluirão microtecnologias, que também terão suportes de 

biometria69, a serem seguidos pelo domínio das nanotecnologias como um todo (STIEGLER, 

2009, p.38). Todas estas tecnologias são potenciais elementos que empresas podem utilizar 

para criar produtos que irão, com maior ou menor intensidade, monitorar seus consumidores.  

Stiegler (2009) observa que a tecnologia se torna uma espécie de “concha de caracol” 

nas vidas de determinados indivíduos, que passam a ser indissociáveis de seus devices e 

muitas vezes chegam ao extremo de não conseguir sair de casa sem eles. Este é um fato que 

coloca empresas em alerta, pois, sabendo que determinados consumidores não se separaram 

de seus aparatos, tentarão desenvolver produtos/aplicativos/serviços que se aproveitam desse 

hábito para uma monitoração mais intensiva.  

A metáfora da concha de caracol proposta por Stiegler e a ideia de 

hiperconectividade presente no cotidiano auxiliam-nos a entender um aspecto importante do 

consumo. A partir do momento em que indivíduos passam a se relacionar mais tempo com 

determinados aparatos tecnológicos (wearable devices, smartphones ou outros), há uma 

possibilidade maior para que empresas, estrategicamente, utilizem este aspecto 

comportamental na concepção de certos produtos, enviando mensagens de marketing para 

seus consumidores e ofertando a possibilidade de que esses compartilhem conteúdo da marca 

em sites de rede social. As “conchas do caracol” que estão acopladas ou hibridizadas aos 

usuários humanos passam a ser elementos que serão integrados às estratégias de propaganda e 

marketing das empresas que fabricam os mesmos. 

O iWatch da Apple, um dos mais recentes wearable devices lançados no mercado, 

pode ser entendido como um espaço para que empresas que produzem aplicativos mobile 

criem possibilidades de conexão com marcas para um público potencialmente usuário dessas 

plataformas. Uma marca esportiva pode oferecer um aplicativo de fitness que regula o 

desempenho físico do usuário, ou uma empresa de business pode lançar uma agenda que avisa 

sobre compromissos importantes para executivos.  

Nesse exemplo, a Apple se torna uma plataforma que hospeda uma série de 

aplicativos para download. Por outro lado, determinadas marcas/empresas ganham um espaço 

para desenvolverem e oferecerem novos tipos de soluções para seus consumidores.  

 

 

                                                
69 Biometria é o uso de scanners e sensores para identificar impressões corporais de um indivíduo. Os aparelhos 

de leitura de impressões digitais nos caixas eletrônicos e os scanners de retina de portas de segurança são 
alguns exemplos em sintonia com essa discussão. 
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Figura 16 – Aplicativos de agenda e atividade física do iWatch 

 
Fonte: imagens do aplicativo Apple Watch para iPhone70.  

 

Nesse sentido, diversas marcas estão compreendendo as diferentes plataformas 

midiáticas que seus consumidores utilizam e estão projetando estratégias para se 

comunicarem com os mesmos. Wearable devices como o iWatch refletem esse fato e se 

tornam produtos que oferecem diferentes tipos de soluções para o público usuário do produto. 

No exemplo da figura anterior, vemos um aplicativo que funciona como uma memória 

auxiliar, lembrando seu usuário sobre um compromisso de almoço, e outro que oferece 

desafios esportivos a serem cumpridos durante o dia. 

Os indivíduos que vivem nesse cotidiano imerso em tecnologia podem se conectar ao 

ambiente da internet. Mais do que isso, ao conectarem seus corpos ao ambiente da web, 

                                                
70 Imagens retiradas da URL <http://www.apple.com>. Acesso em 18/1/2017. 
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quantificam os dados corporais, monitoram suas performances durante todas as horas de um 

dia e elaboram métricas de desempenho pessoais para serem seguidas rigorosamente.  

Os aparatos da categoria wearable oferecem muitas possibilidades. O que, no 

entender dos estudos de comunicação e consumo que estamos propondo nessa tese, torna 

estes indivíduos públicos-alvo coerentes para certas marcas, empresas, serviços e softwares. 

Partindo dessa premissa de corpos extremamente conectados com um mundo digital, 

buscamos considerações e respostas para a pergunta-tema do próximo tópico. 

 

3.3 Somos todos ciborgues? 

 Será que estaríamos nos transformando em ciborgs, segundo as ideias da 

pesquisadora Donna Haraway (2013)? Esta autora (HARAWAY, 2013, p.23) afirma que 

somos ciborgs (“organismos cibernéticos”; junção do prefixo cyber com org de “organismo”) 

quando usamos certas tecnologias, tais como os anabolizantes, os tênis de corrida que 

melhoram performance esportiva, remédios, vacinas etc. A autora ainda recorda que “(a)ntes 

da Guerra Civil americana, não havia uma diferenciação entre o pé esquerdo e o direito de um 

sapato. Hoje, temos um calçado para cada tipo específico de atividade física” (HARAWAY, 

2013, p.23). De certa maneira, a ampla disponibilidade tecnológica oferece possibilidades de 

que o humano, por uma série de escolhas, modifique a si próprio e se transforme em ciborgue. 

Em seu texto seminal “Manifesto ciborgue – ciência, tecnologia e feminismo-

socialista no final do século XX”, Haraway postula que a ideia de ciborgue é intimamente 

relacionada com a ideia de conexão em rede. O ciborgue é um híbrido de máquina e 

organismo, uma criatura de realidade social e também uma criatura de ficção (2013, p.36).  

Para essa autora, no final do século XX, “somos todos quimeras, híbridos – teóricos e 

fabricados – de máquina e organismo; somos, em suma, ciborgues” (2013, p.37). Com o 

aumento considerável de tecnologias disponíveis atualmente, temos uma maior presença de 

indivíduos ciborgues na contemporaneidade.  

Um exemplo que podemos trazer para nossa discussão é o amplo uso de celulares, 

smartphones e wearable devices nos grandes centros urbanos. Estas tecnologias se mesclam 

ao cotidiano de seus usuários, reconfigurando a forma como esses se comunicam e até mesmo 

como usam sua memória, já que estes aparatos podem possuir acesso à internet e capacidade 

de armazenamento de informação. Entendemos que Haraway (2013) trata da hibridização 

humano/não-humano por meio de aparatos tecnológicos e propõe que qualquer uso 

tecnológico já nos distanciaria de nossa naturalidade humana. 
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Kunzru (p.121, 2013) recorda que o engenheiro Manfre Clynes e o psiquiatra Nathan 

Kline desenvolveram o termo cyborg para descrever o conceito de um homem ampliado em 

seu artigo “Ciborgues e espaço” de 1960. No texto de cunho futurista, os autores imaginavam 

um experimento envolvendo um astronauta com a fisiologia comandada por injeções, 

pulmões substituídos por células energéticas etc. No artigo, discute-se a possibilidade de 

“fabricar humanos melhores ampliando suas capacidades por meio de dispositivos artificiais” 

(KUNZRU, 2013, p.122). Vale lembrar que o uso de insulina para controlar o metabolismo de 

diabéticos ou a inserção de marca-passos para regular batimentos cardíacos já são pensados 

desde os anos 1920 e são a base de discussão do conteúdo do texto de Clynes e Kline. 

 No entanto, o fato de serem soluções pensadas desde os anos 20 do século passado 

não significa que essas ideias não possam evoluir ou ganhar formatos diferenciados. Algumas 

das soluções da área de saúde para as wearable technologies, inclusive, focam seu 

desenvolvimento na ressignificação e remodelação de soluções anteriores. Em relação ao 

problema de diabetes mencionado no parágrafo anterior, já se encontra em fase de protótipo 

uma pulseira de medição de níveis de glicose que está sendo desenvolvida pelo Institute for 

Basic Science de Seul71. O dispositivo é feito do material grafeno72 e possui uma série de 

sensores que conseguem, por meio do PH do suor do usuário, identificar sinais que indicam 

uma alteração na glicose. O dispositivo possui algumas microagulhas que, em situação de 

glicemia desregulada, injetam um medicamento antidiabético na pessoa, a Metformina. Os 

sensores estabelecem um contato com o corpo do usuário liberando o remédio em casos de 

emergência, mesmo que o usuário não esteja sentindo nenhum sintoma. 

 

 

 

 

 

 

                                                
71 Conforme reportagem Pulseira detecta nível de insulina dos diabéticos - e injeta remédio se for necessário. 

Disponível na URL <http://super.abril.com.br/ciencia/pulseira-detecta-nivel-de-insulina-dos-diabeticos-e-
injeta-remedio-se-for-necessario>. Vale frisar que, no momento que este tópico da tese estava sendo 
produzido, a pulseira em questão ainda era um protótipo em teste. Acesso em 18/01/2017. 

72 Grafeno é um material composto de átomos de carbono extremamente condutor de eletricidade e muito leve.  
O material chega a ser cem vezes mais forte que o aço e está sendo utilizado em muitas soluções tecnológicas 
atuais, inclusive em WTs. Fonte: matéria O que é grafeno e por que ele pode revolucionar os eletrônicos?. 
Disponível na URL <http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2013/04/entenda-o-que-e-grafeno-e-por-que-
ele-pode-revolucionar-os-eletronicos.html>. Acesso em 18/01/2017. 
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Figura 17 – Pulseira protótipo para detecção de níveis de glicose criada pelo Institute for Basic Science 

(Seul) 

 
Fonte: Site da Revista Superinteressante73  

 

Está evidente que as sociedades contemporâneas estão sendo definidas por um sistema 

de representações criado por intermédio da conexão humana com aparatos 

eletrônicos/digitais. Tal cenário nos remete diretamente à ideia de Ciberespaço criada por 

William Gibson em seu célebre livro Neuromancer (2003), e torna nítido que aspectos da 

ficção científica começam a se materializar no espetáculo do cotidiano e vão permeando como 

experienciamos nossa realidade (BUKATMAN, 1998, p.30).  

Amparados por tais reflexões, começamos a ponderar que o grande número de objetos 

sociotécnicos ao nosso redor, juntamente com grande quantidade de devices que estabelecem 

conexão em rede, permite que o humano se transforme/reconfigure em maior ou menor grau. 

Estaríamos nos transformando em pós-humanos, seguindo o raciocínio de Hayles (1999)? Ou 

a hibridização com tecnologia está nos reconfigurando em robo sapiens, segundo Menzel e 

D’Aluisio (2000)?  

Hayles (1999, p.3) teoriza que, no mundo contemporâneo, imerso em tecnologia, 

vivemos a era do pós-humano. Segundo a autora, trata-se de um momento em que o corpo é a 

                                                
73 Imagem retirada da URL <http://super.abril.com.br/ciencia/pulseira-detecta-nivel-de-insulina-dos-diabeticos-

e-injeta-remedio-se-for-necessario>. Acesso em 18/01/2017. 
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“prótese original que primeiro aprendemos a manipular” e que ampliar ou repor tal corpo com 

outras próteses se transforma em um processo contínuo que começa antes mesmo de 

nascermos (já que, no útero das mães, as crianças já começam a receber remédios, vitaminas e 

são submetidas a exames altamente tecnológicos).  

No entanto, vale esclarecer que a ideia de pós-humano não significa o fim da 

humanidade dos indivíduos do planeta, mas sinaliza o fim de certos conceitos existentes sobre 

o humano e sobre o número cada vez maior de aparatos tecnológicos que influenciam 

processos humanos (HAYLES, 1999, p.286).  

Sob um outro viés, Menzel e D’Aluisio (2000) questionam, não sem bom humor, se 

não estaríamos vivendo a era do robo sapiens com as possibilidades de usarmos marca-

passos, aparelhos de surdez, dentes artificiais, próteses de silicone para joelhos danificados 

etc. Segundo os autores, é válido o questionamento sobre o quanto estamos virando máquinas 

ao passarmos tanto tempo de nossos dias em contatos com outras máquinas. 

É possível perceber que, atualmente, a conexão digital em rede entre diversos aparatos 

e com o próprio corpo do usuário é um enorme fator diferencial para pensarmos a relação 

entre elementos humanos e não-humanos. Sobre esse assunto, nos apoiamos no pensamento 

de Wierner (1996, p.16), que postula que a sociedade só pode ser compreendida ao 

estudarmos as mensagens entre o homem e as máquinas, entre as máquinas e o homem, e 

entre a máquina e a máquina. Nas palavras desse autor, percebemos a lógica da cibernética e 

os princípios básicos da cibercultura presentes na atualidade. Vale ressaltar que Norbert 

Wiener foi um dos pioneiros nos estudos de cibernética, e que suas contribuições reverberam 

até hoje em diferentes campos de estudo. 

Santaella (2007, p.130-131) afirma que diversos adjetivos são utilizados para o 

“corpo tecnologizado”, e que esses “ocupam regiões semânticas próximas às de 

biocibernético e de ciborgue” tais como  “corpo protético”, “pós-orgânico”, “pósbiológico” 

etc.  

No entanto, a autora afirma que o termo “prótese”, embora seja semanticamente 

funcional para caracterizar “extensões tecnológicas do corpo”, refere-se fundamentalmente a 

aspectos visíveis destas extensões. Ela reitera que, nesse universo de aparatos que se fundem 

ao corpo, é essencial lembrarmos que eles também estão “aderindo à fisicalidade de nossos 

corpos e habitando seus interiores, indicando uma tendência para se tornarem invisíveis e 

mesmo imperceptíveis”. 

Em texto anterior, Santaella (1997, p.34) detecta que há três níveis na relação homem-

máquina: o nível muscular-motor, o nível sensório e o nível cerebral. A pesquisadora ainda 
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ressalta que toda máquina “começa pela imitação de uma capacidade humana que ela se torna, 

então, capaz de amplificar” (SANTAELLA, 1997, p.35). Segundo a autora (SANTAELLA, 

1997, p.35), em relação ao nível muscular-motor, estamos tratando de máquinas capazes “de 

aumentar ou mesmo substituir funções físico-musculares”. E, como exemplos dessa categoria, 

teríamos elevadores, automóveis, guindastes, liquidificadores, britadeiras etc.  

As máquinas sensórias (SANTAELLA, 1997, p.37) seriam aquelas que “funcionam 

como extensões dos sentidos humanos especializados, quer dizer, extensões do olho e do 

ouvido de que a câmera fotográfica foi inaugural”. Neste caso, podemos ilustrar como 

exemplos as câmeras de vídeo (hoje presentes nos smartphones), as máquinas fotográficas, o 

telefone etc.  

Por fim, as máquinas cerebrais (SANTAELLA, 1997, p.40-41) seriam os artefatos 

computacionais (e seus gigantescos bancos de dados) que criam um “novo ecossistema 

sensório-cognitivo” apresentando a “emergência de um novo tipo de humanidade”, que 

consegue acessar informações utilizando determinados aparatos que ajudam no trabalho, 

tarefas cotidianas ou comunicação com outros indivíduos. 

Tais tecnologias reconfiguram o humano; portanto, afirmar que não há diferença entre 

seres humanos e máquinas é tão absurdo quanto dizer que não há diferença entre humanos e 

outros animais (MAZLISH, 1993, p.6-7). Elementos não-humanos são, com certeza, uma 

parte importante da cultura contemporânea e, como parte da cultura e criados por humanos, 

parecem assumir uma vida própria. Logo, para entender a natureza humana de maneira mais 

completa, nós devemos entender esta complexa nova maneira por meio da qual a evolução do 

homem se dá junto à das máquinas (MAZLISH, 1993, p.7). 

 Ao observarmos máquinas, aparatos tecnológicos e outros elementos artificiais 

criados pelo homem, devemos, segundo SIMON (1999, p.5), ficar atentos a uma intricada 

relação entre três termos: o propósito/função do artefato observado, o usuário do artefato e o 

ambiente no qual é performada a ação usuário-artefato. O aparato Lir, que observamos no 

Capítulo 2, justifica esses três termos. A partir dele, podemos aplicar a metodologia proposta 

por Simon: o device possui a função de monitorar, utilizando-se de sensores, quando a bexiga 

do usuário, que sofre de incontinência urinária, está cheia; por meio desse monitoramento da 

máquina no corpo humano, é possível que o usuário reconfigure aspectos de sua vida 

cotidiana que eram prejudicados pelo problema de saúde (ir ao mercado, dançar etc). Vemos, 

nesse caso, como a integração humano e não-humano gera uma reconfiguração no dia a dia do 

usuário e a tecnologia ganha significado ao ser consumida neste contexto. 
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 As visões sobre a interface humano/não-humano podem ser extremamente plurais e, 

apesar de não ser o foco dessa tese, é interessante, sobre este assunto, compartilharmos o 

ponto de vista do campo da arte pelas palavras do performer Stelarc74. Segundo o artista 

(1997, p.53-54), habitamos estranhos ambientes contemporâneos que “escondem incontáveis 

(...) pistas visuais e acústicas que alertam, ativam, condicionam” nossos corpos. Na visão de 

Stelarc, nós estamos imersos em um ambiente de ritmos rápidos e repleto de imagens 

vibrantes/pulsantes, no qual o corpo se torna obsoleto e necessita de mais e mais próteses para 

existir.  

 Santaella e Cardoso (2015, p.169) ensinam, a partir de Latour (1994), que “tanto o 

humano quanto o objeto técnico mudam a partir da relação nova constituída pela conjunção 

homem/objeto”. Sendo assim, no ambiente cercado de tecnologias que vivemos, é preciso 

recusar o determinismo da técnica sobre o humano (materialismo), bem como o contrário, do 

humano sobre a técnica (antropocentrismo).  

 O que se dá quando o humano e não-humano se unem é a ideia de “mediação 

técnica”, ou seja, “um par dialógico simétrico e uma gênese de propriedades novas”, dada 

pela conjunção humano/não-humano (SANTAELLA; CARDOSO, 2015, p.170). Se 

tomarmos como exemplo a pulseira inteligente Fitbit, podemos ilustrar o que estamos 

discutindo: talvez um usuário, seguindo os treinos fornecidos pelo aparato, consiga melhorar 

consideravelmente sua performance de corrida. Por outro lado, a pulseira – a partir dos dados 

gerados pelo usuário – registra o ritmo e impressões corporais para fornecer treinos 

customizados. Logo, a partir destes pressupostos, é essencial termos em mente que  
a técnica não é, nem jamais foi, estranha ao homem. Ao contrário, em certo 
sentido, é ela que constitui o homem. Melhor ainda seria dizer que ela é a 
parte material de um híbrido, chamado sociotécnico. Isso porque na esfera 
do humano estão incluídos simultaneamente: as pessoas e seus pensamentos, 
as matérias, as ideias e representações culturais (SANTAELLA; 
CARDOSO, 2015, p.179). 

 Vale ressaltar neste final de tópico que, em termos de delimitação semântica, nessa 

pesquisa, iremos tratar os usuários de tecnologia vestível como atores envolvidos em uma 

complexa rede. No entanto, seguindo as ideias de Haraway (2013), também entendemos esses 

atores como ciborgues em sua essência. A seguir, iniciamos uma discussão acerca da ideia de 

Internet das Coisas, um tema que dialoga intimamente com o espectro das wearable 

technologies.  

                                                
74 Stelarc se especializou em criar obras e fazer performances utilizando próteses e aparatos eletrônicos. Os 

projetos do artista visual podem ser acessada em seu site oficial na URL <http://stelarc.org/?catID=20247>. 
Acesso em 18/01/2017. 
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3.4 As hibridizações humano/não-humano na internet das coisas 

Apresentamos, desde o início dessa tese, uma série de aparatos que fazem parte das 

chamadas wearable technologies. As pulseiras, colares, coletes, relógios ou até meias com 

sensores, que se conectam com aplicativos de smartphone ou com sites da internet, 

demonstram uma reconfiguração na maneira com que o ser humano se relaciona com as 

tecnologias e o mundo à sua volta. Humanos e objetos conectados com outros objetos e com a 

plataforma da web estão gerando articulações comunicacionais que merecem especial atenção 

nesse estudo. Este privilegiado ambiente de conexões entre múltiplos objetos vem sendo 

chamado de Internet das Coisas, que Lemos (2013, p.239) define como  
um conjunto de redes, sensores, atuadores, objetos ligados por sistemas 
informatizados que ampliam a comunicação entre pessoas e objetos (o 
sensor no carro avisando a hora da revisão, por exemplo) e entre os objetos 
de forma autônoma, automática e sensível ao contexto (o sensor do carro 
alertando sobre acidentes no caminho). Objetos passam a ‘sentir’ a presença 
de outros, a trocar informações e a mediar ações entre eles e entre humanos. 

 Uma segunda visão sobre o tema é a de que estamos presenciando a emergência de 

“redes de computação ubíqua” que se tornam mais e mais invisíveis, sendo incorporadas a 

objetos/coisas do cotidiano (SANTAELLA; et al., 2013, p.28), como a geladeira Bella Touch, 

da empresa Eletrolux, que possui uma tela touch screen com um aplicativo que permite 

download de receitas da internet. Essas redes possuem como característica principal  

conectar não apenas humanos a humanos, mas também humanos a objetos e 
objetos a objetos. A Internet das Coisas corresponde à fase atual da internet 
em que os objetos se relacionam com objetos humanos e animais os quais 
passam a ser objetos portadores de dispositivos computacionais capazes de 
conexão e comunicação. Nesse sentido, os objetos tendem a assumir o 
controle de uma série de ações do dia a dia, sem necessidade de que as 
pessoas estejam atentas e no comando (SANTAELLA et al., 2013, p.28). 

 Para ponderarmos de maneira mais acurada sobre o cenário de Internet das Coisas e 

seus entrelaçamentos com comunicação, consumo e tecnologia, entrevistamos a publicitária 

Marcela S.75, de 37 anos, que mora em São Paulo. A entrevistada faz resenhas periódicas em 

seu blog sobre produtos tecnológicos e, frequentemente, opina na grande mídia sobre 

determinados aparatos digitais e lançamentos desse mercado.  

S. se declara uma “fã confessa de toda e qualquer novidade tecnológica”. Ao ser 

questionada sobre como é sua relação cotidiana com tecnologia, a publicitária diz que, no 

                                                
75 A entrevistada não autorizou a divulgação de seu nome verdadeiro para os propósitos deste trabalho. 

Concordou em fornecer a entrevista desde que sua identidade permanecesse anônima. Todas as outras 
informações (profissão, idade, cidade em que reside etc) são reais. 
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momento em que ela abre os olhos de manhã, antes de ir trabalhar, já tem início seu contato 

com os gadgets digitais. Segundo a entrevistada, enquanto levanta da cama, verifica a agenda 

do dia na tela do celular e checa a câmera da babá eletrônica do seu filho, que dorme no 

quarto ao lado.  

Enquanto toma banho, ouve podcasts que sempre salva no seu velho tablet que já 

virou “a revista do banheiro”. Ao sair de casa para a agência, combina o aplicativo de 

verificação de trânsito Waze no seu smartphone com o mapa do seu smartwatch da Apple 

(que, por sinal, ela usa junto com uma pulseira Fitbit para praticar corrida três vezes por 

semana).  

Seu carro possui um sinalizador da empresa Sem Parar, que emite um sinal que abre 

cancelas de determinados estacionamentos e pedágios. Durante o dia de trabalho, navega por 

redes sociais, aplicativos de fotos e faz reuniões via webcam. Ao voltar para casa de noite, 

consegue conectar seu smartphone com tomadas de wi-fi para acender as luzes antes de 

entrar.  

Sua sala possui um videogame (do seu marido) e uma smart TV conectadas todo o 

tempo na internet. A entrevistada afirma que sua vida é “full time conectada com mil coisas”. 

Logicamente, o caso de nossa entrevistada não pode ser assumido como referência padrão 

para nossa pesquisa, mas percebemos que mais e mais indivíduos passam a se conectar com o 

universo da Internet das Coisas de maneira mais intensa. É mais frequente o uso de tais 

aparatos e, instintivamente, estamos conectados à internet, seja pelo celular, tablet, televisão, 

videogame ou qualquer outro device. 

 No entanto, percebemos que as raízes da Internet das Coisas ampliam seu alcance e 

já se fazem presentes nos prédios de escritórios, nos estacionamentos de shoppings, nos lares, 

nas tecnologias vestíveis, nas escolas e em um sem número de outras possibilidades. Lemos 

(2013a, p.48) afirma que tamanha conectividade entre objetos, prédios e pessoas está gerando 

novas configurações urbanas. Se nos anos 1990 se falava de “cidades digitais” devido ao 

surgimento da internet domiciliar, hoje faz todo sentido falar-se em “cidades inteligentes”, 

permeadas por outros tantos dispositivos inteligentes como smart buildings, smartphones, 

smart TVs, smart bands, smart clothes etc.  

 Um outro grande fator influenciador para existência de uma Internet das Coisas, vale 

ressaltar, é a existência da “nuvem” de dados que podem ser acessados por esses diferentes 

aparatos conectados (as wearable techs inclusas aqui). A ideia de cloud computing, ou 

computação em nuvem, pode se definida, segundo Santaella (2012, p.35), como o acesso aos 

dados disponíveis em servidores da web do que no próprio computador do usuário. Seguindo-
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se essa lógica, “o computador passa a ser simplesmente uma plataforma de acesso às 

aplicações, que estariam em uma grande nuvem – a Internet”. É o caso da ferramenta Google 

Docs, que permite que o usuário escreva e edite textos online, salvando os mesmos nos 

servidores na nuvem. A pulseira Fitbit, Nike+ Fuelband e tantos outros aparatos vestíveis 

salvam os dados na nuvem. Sendo assim, se o usuário comprar outro smartphone ou outro 

smart device, é possível recuperar a informação com um download e uma senha. 

 Tamanha quantidade de sensores e aparelhos conectados com a internet passa a 

influenciar pequenos detalhes do cotidiano. Richmond (2013, p.17) comenta que, atualmente, 

em uma situação corriqueira do dia a dia, fica difícil de saber se um indivíduo está olhando 

para outro de maneira furtiva, tirando fotos sem autorização do mesmo ou somente enviando 

uma mensagem de texto enquanto olha para a tela de seu celular. Assim como, em reuniões de 

empresa, é desafiador saber qual funcionário está trabalhando e qual está respondendo 

mensagens pessoais enquanto os smartphones estão ativados na mesa. 

 A imagem a seguir representa graficamente o que estamos discutindo: a comunicação 

das coisas e o acesso aos dados na “nuvem” por meio de variados devices que, atualmente, 

assumem formatos que vão muito além de uma tela. 

 
Figura 18 – Representação iconográfica para a ideia de Internet das Coisas 

 
Fonte: Site da empresa Finnovation 76 

 

                                                
76 Imagem retirada na URL <http://finnovation.com.br/a-internet-das-coisas-e-suas-oportunidades-para-os-

servicos-financeiros/>. Acesso em 18/01/2017. 
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O cenário da Internet das Coisas se revela propício para que empresas criem 

inúmeros produtos e serviços objetivando atingir consumidores ávidos por bens tecnológicos. 

Conforme discutimos amplamente nos capítulos anteriores, marcas de esporte, empresas de 

entretenimento e companhias da área da saúde começam a vislumbrar como criar mercadorias 

que se conectam à internet, sensores e outros aparelhos visando a envolver os consumidores, 

oferecendo novos produtos e incentivando os mesmos a compartilharem em rede suas 

experiências.  

Mais um exemplo para ilustrar esse tópico é o smartwatch da marca Garmin77, que 

oferece programas de treino esportivo para ciclistas, corredores, golfistas, nadadores ou 

praticantes casuais de esporte. O produto já começa a investir seu desenvolvimento em uma 

gama mais ampla de praticantes de esportes, podendo ser usado mesmo na água.  

Ainda em relação às oportunidades desse mercado, também temos empresas 

nacionais começando a investir nesta categoria de produtos. A marca brasileira Do Bem é um 

exemplo pioneiro disso: apesar de fabricar sucos naturais, investiu recentemente em uma 

pulseira que metrifica impressões corpóreas e fornece informações sobre boas práticas 

saudáveis para seus usuários.  

Este lançamento sinalizou que a produção de tecnologias vestíveis não é um 

privilégio de empresas americanas ou asiáticas, e aponta que há empresas em território 

brasileiro interessadas na dataficação dos corpos dos consumidores e  monitoramento dos 

mesmos pelo espaço físico que percorrem durante o cotidiano.  

Seria inocente afirmar que a Do Bem lançou tal produto apenas objetivando informar 

seus usuários/consumidores sobre hábitos saudáveis de acordo com a performance detectada 

pela pulseira digital. Ou mesmo que a empresa deseja utilizar o aplicativo de smartphone que 

acompanha a pulseira como um canal de propaganda para comunicar seus consumidores sobre 

lançamentos ou sobre qual o melhor momento do dia para consumir um suco Do Bem.  

Entendemos que há outras informações que interessam à empresa: por onde o usuário 

se movimenta no dia a dia e que tipo de performance ele compartilha em sites de rede social 

usando a pulseira (e consequentemente propagandeando a marca Do Bem). Outro ponto 

importante a ser mencionado é o fato de que a pulseira da Do Bem solicita um cadastro para 

ser ativado, e há a possibilidade de fazer login com o perfil de Facebook; ao aceitar esta 

opção, um usuário automaticamente concorda em ceder informações pessoais (rede de 

                                                
77 As informações sobre o produto podem ser acessadas no site da marca na URL <http://sites.garmin.com/en-

US/vivo/vivoactive/>. Acesso em 18/01/2017. 
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amigos, data de nascimento, interesses musicais, grupos de que participa etc) do site de rede 

social para a marca de sucos naturais. 

Um estudo realizado pela consultoria americana McKinsey Global Institute aponta 

que, para 2025, o mercado de produtos da categoria de Internet das Coisas pode atingir um 

faturamento de até 11 trilhões de dólares globalmente78. Entendemos que especulações e 

números hiperbólicos costumam surgir com frequência nas notícias da grande mídia, mas tais 

números revelam as fortes mudanças mercadológicas que tais produtos estão desencadeando 

no cenário contemporâneo. 

Conforme estamos discutindo, não é incomum que seja possível converter 

informações corpóreas, como batimentos cardíacos e queima de calorias, em dados digitais 

por meio de certas tecnologias de monitoramento. Sibilia (2002, p.19) argumenta que, neste 

ambiente digital de múltiplas plataformas e de diversas conexões, os corpos “se apresentam 

como sistemas de processamento de dados, códigos, perfis cifrados, feixes de informação”. 

Ao analisar esse fenômeno, a autora entende que “o corpo humano parece ter perdido a sua 

definição clássica e a sua solidez analógica: inserido na esteira digital, ele se torna permeável, 

projetável, programável”. Sibilia (2006, p.111) ainda aponta que somos, em essência, seres 

constituídos de informação (nosso DNA é entendido como um código), e pondera essa 

informação é que constitui quem realmente somos. 

O fato de que este tipo de tecnologia monitora e registra determinados aspectos do 

corpo do usuário e, ocasionalmente, capta informações do ambiente e da web, forma um 

amplo e complexo ecossistema comunicacional, cujos desdobramentos nós apenas 

começamos a esquadrinhar.  

Sobre este ponto, Fortunati (2007, p.71) defende que o corpo humano pode ser 

entendido como tecnologia. Na visão dessa autora (2007, p.72), nosso corpo seria uma 

máquina especial, suprida pela natureza, que trabalha uma sofisticada tecnologia da esfera 

reprodutiva. Por ser uma espécie de máquina, o corpo atrai e suporta máquinas artificiais em 

nível de diagnóstico (como sondas médicas), terapêutico (marcapassos, radiação, terapias 

hormonais) e outros níveis tecnológicos, tais como de reprodução (fertilização in vitro), de 

identidade (plástica, engenharia genética, mudança de sexo) e comunicação (smartphone, 

tablet e wearable technologies) (FORTUNATI, 2007, p.76).  

                                                
78 Conforme reportagem The Internet of Things Has Vast Economic Potential, McKinsey Report Says. 

Disponível na URL <http://goo.gl/fJWkYw>. Acesso em 18/01/2017. 
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Ao entendermos o corpo humano como uma tecnologia que se hibridiza com outras 

tecnologias, passamos a ponderar sobre como as WTs passam a ser visualizadas como 

ferramentas estratégicas para determinadas empresas que começam a desenvolver produtos 

para públicos conectados digitalmente. 

A wearable technology, representada por uma série de devices em variados formatos, 

começa a reconfigurar a ideia de network publics79 proposta por Danah Boyd (2011, p.39). 

Para esta autora (2011, p.39) esses públicos foram reestruturados pelas tecnologias em rede e, 

como tal, são ao mesmo tempo (1) o espaço construído por meio de tecnologias de rede e (2) 

o espaço imaginado que emerge como resultado do cruzamento de pessoas, tecnologia e 

práticas sociais, culturais e cívicas.  

A partir destas reflexões, é importante ressaltar: os públicos conectados em rede que 

coabitam nesse cenário tecnológico contemporâneo estão cada vez menos demarcados por 

fronteiras espacialmente delimitadas, acessando rapidamente conteúdos de diferentes lugares 

do planeta e entrando em contato com indivíduos/empresas que podem estar em outros países 

com poucos comandos na tela de um device digital. Outro ponto importante é que a expansão 

de plataformas digitais possibilita uma percepção diferenciada do social que, nesse ambiente, 

torna-se ampliado e com fronteiras de tempo e espaço mais e mais fluídas (MÁXIMO, 2010, 

p.41).  

Nesse contexto tecnológico, indivíduos se comunicam e buscam informações em 

múltiplas plataformas, muitas vezes em movimento e sem a necessidade de estarem de frente 

a um computador, já que aparatos como smartphones estão em seus bolsos prontos a serem 

utilizados. Já é possível verificar, em tempo real em um determinado ponto de venda, usando 

um smartphone, se o preço de um concorrente está mais baixo ou se um certo produto 

previamente selecionado por um usuário está disponível perto da sua localização para ser 

adquirido80. 

Entendemos que os públicos ditos conectados começam a experimentar fronteiras de 

interação com as marcas por meio da mediação destas tecnologias, que favorecem as trocas de 

dados entre o corpo do usuário, os aparatos tecnológicos programados para processá-las de 

modos diversos, a internet e outros usuários da rede, como no exemplo dos sucos Do Bem. 

                                                
79 Em uma tradução livre, “públicos conectados em rede”. 
80 A loja de cosméticos Sephora criou um aplicativo com o qual é possível se criar uma “lista de desejos” de 

produtos. Ao entrar em uma loja da marca, o aplicativo automaticamente se conecta ao ponto de venda e 
informa ao usuário quais produtos da lista estão disponíveis no local, se há alguma promoção etc. Conforme 
reportagem Mobile marketing em lojas físicas: tendência on to off-line. Disponível na URL 
<https://thecompass-pt.waze.com/2016/11/mobile-marketing-em-lojas-fisicas.html>. Acesso em 18/01/2017. 
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Esta marca oferece, a partir de seu device vestível (que possui o formato de pulseira) conteúdo 

relacionado ao bem-estar e ao universo fitness dialogando com seus usuários por conta de 

informações corpóreas dos mesmos.  

Franklin (2013) analisa o cenário atual sob a égide da tecnologia e formula a ideia de 

que indivíduos, nações-estado e instituições multilaterais estão sendo continuamente 

reinventadas em termos locais e globais. Isto ocorre por conta da disponibilidade de 

plataformas tecnológicas, que permitem acesso ao que a autora chama de ambiente 

“ciberespacial”. Nesse ambiente repleto de múltiplos devices, diferentes atores humanos e 

não-humanos participam intercruzando vários discursos uns com os outros. Corpos repletos 

de aparatos tecnológicos começam a permear a paisagem cotidiana. 

Sibilia (2002, p.206) pondera que o corpo humano se hibridiza com tecnologia 

porque ele próprio é tecnologia e fornece uma importante reflexão para pensarmos acerca 

desse ponto, ao dizer que  

Assistidos pela retórica e pelas novíssimas próteses teleinformáticas e 
biotecnológicas, os organismos contemporâneos transformam-se em corpos 
ligados, ávidos, antenados, ansiosos, sintonizados – e, também, sem dúvida, 
úteis. Corpos acoplados à tecnologia digital, estimulados e aparelhados por 
um instrumental sempre atualizado de microdispositivos não-orgânicos. 

Embora ainda não se falasse em wearable technology na ocasião da reflexão acima 

citada, já havia uma previsão sobre diversas possibilidades de entrelaçamento entre o corpo e 

os aparatos tecnológicos conectados em rede.  

Por serem conectados online, com acesso à nuvem e apresentarem capacidade para 

registrar automaticamente os dados gerados pelo corpo, os dispositivos portáteis dessa 

categoria estão ampliando o interesse de empresas em monitoramento e análise de dados 

pessoais. Suas possibilidades também podem ser exploradas em estratégias de comunicação e 

marketing. É justamente nessa vertente que as wearable technologies interessam aos objetivos 

desse trabalho. 

Usuários que passam a se hibridizar com estas novíssimas tecnologias iniciam novos 

tipos de conexão, não apenas com os aparatos propriamente ditos, mas também com as 

empresas que os exploram em suas estratégias de comunicação. Ao utilizar uma pulseira 

Fitbit, o indivíduo está sujeito a receber avisos, lembretes e possíveis ofertas de produtos da 

marca em seu smartphone ou perfil no site de rede social digital de que faz parte.  

Mais do que isso: pode compartilhar mensagens da marca em suas redes atuando 

como um ponto de propaganda da empresa. Não é sem razão que certas corporações estão 

criando produtos que utilizam wearable technology. Afinal, uma empresa pode estabelecer 
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com o consumidor um contato que, tecnicamente, pode acontecer de modo constante durante 

24 horas, sete dias na semana.  

Vale lembrar também que a pessoa que utiliza um relógio smart e compartilha seu 

desempenho esportivo em um site de rede social digital, por exemplo, divulga ao círculo de 

amigos a marca do aparelho e as funcionalidades que possui. Além de configurar uma versão 

atualizada e de alcance exponencial do “boca-a-boca”, esse tipo de estratégia em redes sociais 

digitais cria mais um local em que tal empresa pode estabelecer um relacionamento com o 

consumidor para potencialmente mantê-lo atualizado sobre outros produtos ou promoções. 

Vale ressaltar que há marcas que, apesar de não estarem lançando seus próprios 

wearable devices, estão fazendo parcerias com empresas de tecnologias com o intuito de 

lançarem produtos. É o caso da Levi’s, que anunciou, junto ao Google, a criação de um 

projeto intitulado Jacquard no final de 2015. A parceria visa à criação de roupas feitas com 

fios que interagem juntamente à Internet das Coisas, sendo possível atender uma ligação no 

smartphone ou mudar a música do mp3 player fazendo movimentos específicos com as mãos 

em diferentes partes do tecido81. 

 

3.5 Sensores nas wearable technologies 

 De tudo o que foi dito sobre as wearable technologies neste tópico, é importante 

ressaltar que boa parte dos processos comunicacionais que se estabelecem entre humano e 

não-humano se dá pela utilização de sensores.  

 A ideia não é mergulhar em aspectos técnicos de engenharia; antes, iremos discutir 

alguns aspectos fundamentais desse tipo de tecnologia que atendem aos interesses de nossa 

pesquisa. Harsányi (2000. p.1) ensina que um sensor pode ser definido como um transdutor82, 

que converte um parâmetro em um sinal que carrega informações. A natureza do sinal pode 

ser elétrica, ótica ou mecânica. De maneira sintética, um sensor83 captura uma informação que 

passa por um amplificador de precisão e é enviada para um conversor analógico-digital e é  

                                                
81 Conforme reportagem O futuro do varejo e wearable tech. Disponível na URL <http://www.insider-

trends.com/the-future-of-retail-and-wearable-tech/?lang=pt>. Acesso em 18/01/2017. 
82 Um transdutor é um dispositivo que converte variações em uma grandeza física, tal como a pressão ou a 

luminosidade, num sinal eléctrico, ou vice-versa. 
83 Há duas grandes categorias de materiais usadas para fazer sensores: inorgânicas e orgânicas. Materiais 

inorgânicos incluem cristais de quartzo, silicone e componentes semicondutores, cerâmicas, vidros e 
polímeros. Materiais orgânicos incluem lipídios, enzimas e componentes bioquímicos (HARSÁNYI, 2000, 
p.11). 



 

 

109 

apresentada como um sinal processado, sendo que há sensores que medem elementos 

mecânicos (posição, força, aceleração, pressão, ondas acústicas etc), elementos térmicos 

(temperatura, fluxo de calor etc), campos magnéticos e eletrostáticos, intensidade radioativa, 

quantidades químicas (concentração de umidade, componentes gasosos, íons etc) e elementos 

biológicos (concentração de enzimas, anticorpos etc) (HARSÁNYI, 2000, p.2).  

 Sobre estes aspectos mais técnicos que estamos discutindo, também vale ressaltar 

que um dos grandes problemas enfrentados por redes de sensores e aparatos que utilizam 

sensores é o consumo de energia. Atualmente, uma das maiores discussões desse tema é sobre 

a possibilidade de se utilizar células de captura de energia solar ou do corpo do usuário para 

alimentar de maneira ininterrupta estes sistemas, sejam eles aparatos que são utilizados em 

um ambiente físico ou tecnologias vestíveis que ficam em contato permanente com o usuário 

(PATAKI; GYÖRKE, 2012). 

 Quando observamos os devices da categoria de wearable technologies, entendemos 

os sensores como uma ferramenta de input de dados e as telas (do smartphone, computador, 

smartwatch etc) como ferramenta de output de informações que serão exibidas em uma 

interface ao usuário. É no output de informações que uma determinada marca ou produto vai 

estabelecer contato com seus consumidores em um contexto de entrelaçamento, formando 

uma rede entre elementos humanos e não-humanos.  

 Sendo assim, a partir dessas considerações, avançamos para o próximo tópico, no 

qual iniciamos a discussão sobre a Teoria Ator-Rede (TAR). Entendemos que a TAR nos 

auxilia a visualizar algumas das complexas relações entre os elementos humanos e não-

humanos e nos auxilia a visualizar como se operam processos comunicacionais e práticas de 

consumo no ambiente das wearable technologies. 

 

3.6 Teoria Ator-Rede (TAR) 

 Latour et al. (2015, p.9) ensinam que, no cenário contemporâneo, repleto de 

possibilidades de conexão em plataformas digitais, é preciso dedicar especial atenção aos 

múltiplos sites e aplicativos nos quais é possível se cadastrar e criar um perfil. Quando nos 

tornamos usuários de um site como Facebook, de um aplicativo como de fotos como o 

Instagram ou de um device wearable como a pulseira Fitbit, é mandatório, para participar 

dessas experiências, que criemos um profile com nome/apelido, algumas informações e 

ocasionalmente uma foto. Geramos um novo ponto de contato de nós mesmos na complexa 

rede social que participamos. A ideia de perfis digitais muda consideravelmente a ideia de 
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rede que iremos trabalhar neste tópico. Afinal, as redes ampliam seus alcances devido ao fato 

de existirem novas possibilidades de conexões.  

  Os autores (LATOUR et al., 2015, p.9) ainda ressaltam que, antes de falarmos de 

uma Internet das Coisas, é necessário observar com cuidado a ideia de web 2.0 que modificou 

profundamente a maneira de navegar na rede. A Web 2.0 surgiu quando algumas plataformas 

(blogs, sites de rede social e publicadores de conteúdo) começaram a fornecer um ferramental 

bastante prático e intuitivo para que seus usuários criassem e publicassem seus próprios 

conteúdos, dispensando a mediação de profissionais altamente especializados, familiarizados 

com os códigos e linguagens da computação.  

Sobre a ideia de web 2.0, Antoun (2008, p. 12) propõe que devemos entendê-la como 

uma rede social formada pela interação entre seus membros (indivíduos, instituições, 

empresas, grupos etc) e que agem coletivamente, compartilhando informações pessoais, 

notícias, interesses comuns e conteúdo de entretenimento por meio de diferentes plataformas 

digitais de publicação. 

 Ainda sobre as possibilidades de compartilhamento de conteúdo e acesso à web, Ben 

Shneiderman, fundador do Laboratório de Interação Humano-Computador da University of 

Maryland, em entrevista ao jornal New York Times84, pondera que o grande número de 

usuários em rede (e consequentemente as múltiplas interações entre esses atores) é resultado 

de uma evolução de linguagem e interface.  

O professor de Maryland lembra que, com os primeiros computadores, as complexas 

linguagens matemáticas eram a única maneira para o homem se comunicar com a máquina. 

Até que foi criada a linguagem de programação Fortram, que permitiu que, além dos 

programadores, engenheiros e cientistas passassem a se relacionar com tais máquinas. Hoje, 

bilhões de pessoas utilizam computadores, celulares e outros devices sem precisar ter 

conhecimento de códigos computacionais, provando que a evolução hardware-software é 

fundamental para que exista uma sociedade conectada em rede digitalmente. 

 Tal praticidade de criar um perfil em uma plataforma digital e se tornar usuário com 

poucos cliques é um dos fatores que contribuíram para que um indivíduo ampliasse sua 

experiência em rede. No entanto, concordamos com Latour et. al (2015, p.25) quando 

afirmam que as bases de dados dessas redes não podem ser enxergadas como reflexos 

absolutos para compreendermos em profundidade o social, pois elas estão marcadas por 

                                                
84 Conforme reportagem Humanizing Technology: A History of Human-Computer Interaction. Disponível na 

URL <http://bits.blogs.nytimes.com/2015/09/07/humanizing-technology-a-history-of-human-computer-
interaction/>. Acesso em 18/01/2017. 
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muitos defeitos/assimetrias e incorporam “uma definição bastante crua da sociedade”, pois 

“marcam apenas um momento passageiro de cruzamento na rastreabilidade das conexões 

sociais”. No entanto, tais ideias fornecem excelentes indícios para pensarmos mais 

amplamente as conexões do social entre os atores humanos e não-humanos. 

O cerne do que iremos discutir nesse tópico corrobora com a discussão apresentada até 

esse capítulo de nossa tese: humano e não-humano, na sociedade formatada em rede, 

comunicam-se. Entretanto, é importante “desligar-se da impressão de que agentes humanos 

são realmente diferentes e deveriam ser tratados de forma diferente de outras entidades” 

(LATOUR et al., 2015, p.17). Conforme iremos apresentar adiante, um dos princípios 

fundamentais para utilizarmos a Teoria Ator-Rede nesse trabalho é o entendimento que coloca 

o elemento humano e o não-humano em um mesmo plano para que seja possível visualizar as 

possíveis conexões que se formam e se reconfiguram a todo o tempo entre eles. 

Partindo disso, iremos focar os esforços desse tópico nas questões relacionadas às 

wearable techs. Como foi dito, há uma complexa rede que se forma a partir das wearable 

technologies, envolvendo componentes heterogêneos como sensores, aplicativos, sites de rede 

social, devices e processos comunicacionais que se dão entre eles. Nesta trama, podemos 

encontrar um forte entrelaçamento entre humano/humano, humano/não-humano e não-

humano/não-humano, sobre os quais passaremos a discorrer à luz dos ensinamentos da 

chamada Teoria Ator-Rede (a que iremos nos referir utilizando a sigla TAR).  

Com o intuito de apresentar este intrincado ecossistema comunicacional formado por 

humanos e “coisas” não-humanas, Lemos (2013, p.19), com uma certa dose de humor, nos 

ensina que  

Humanos comunicam. E as coisas também. E nos comunicamos com as 
coisas e elas nos fazem fazer coisas, queiramos ou não. E fazemos as coisas 
fazerem coisas para nós e para outras coisas. É assim desde o surgimento do 
humano no planeta. Na cultura contemporânea, mediadores não-humanos 
(objetos inteligentes, computadores, servidores, redes telemáticas, 
smartphones, sensores etc), nos fazem fazer (nós humanos), muitas coisas, 
provocando mudanças em nosso comportamento no dia-a-dia e também, em 
contrapartida, recursivamente, mudamos esses não-humanos de acordo com 
as nossas necessidades 

As relações que Lemos (2013) estabelece iluminam o percurso deste estudo. O 

pesquisador observa que, de certa forma, desenvolvemos relações comunicacionais não só 

com outros seres humanos, mas com alguns elementos não-humanos com os quais 

interagimos. O cotidiano se reconfigura a partir dessas relações, pois a velocidade e a escala 

como nos comunicamos é modificada por estes mediadores não-humanos.  
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Como exemplo dessas transformações do dia-a-dia, há o ato de enviar uma carta pelo 

correio. Na era pré-internet, consistia, de maneira bastante simplificada, da pessoa que 

escrevia a carta, de um funcionário que recebia a carta na central do correio, do veículo que 

transportava a carta até a cidade destinada e do carteiro que entregava ao destinatário.  

Hoje, o correio continua operando com sofisticação crescente em seus processos, 

mas enviar uma mensagem de texto tornou-se algo possível de ser realizado em poucos 

minutos utilizando um e-mail, envio de mensagem instantânea (SMS – Short Message 

Service) ou aplicativos específicos em computador, tablet ou smartphone. Tanto o correio 

quanto o e-mail/SMS são comunicações assincrônicas, mas, no caso dos meios digitais, essa 

assincronicidade opera em escala e velocidades instantâneas.  

Sobre estas transformações e reconfigurações, Scolari (2008, p.55-56) constata que, 

devido à grande disponibilidade de artefatos tecnológicos presentes atualmente, os meios 

tradicionais estão sofrendo uma transformação em termos de escala e expressão. O modelo 

clássico dos meios massivos está sendo substituído por formas interativas de comunicação 

que se manifestam em forma de sites, games, aplicativos de smartphone, aplicativos de smart 

TV etc.  

Determinadas audiências estão sendo reconfiguradas nesse ambiente e a vida 

cotidiana (de indivíduos e empresas) é impactada por estas mudanças a partir do momento em 

que é possível se fazer compras em uma loja virtual, enviar documentos a outro país por e-

mail, jogar online com indivíduos do mundo todo em um console de videogame ou fazer um 

download ilegal de um filme estrangeiro legendado em seu idioma por usuários de internet.  

Um exemplo que podemos apresentar sobre tais reconfigurações do cotidiano é o das 

locadoras de filmes. Atualmente, com a disponibilidade de plataformas como Netflix, que 

oferecem uma vasta opção de filmes e seriados por menos de R$ 20,00 por mês, e com o 

aumento constante de downloads ilegais, vemos muitas locadoras fechando suas portas por 

perderem público.  

Nesse cenário, até mesmo empresas grandes são afetadas e acabam por encerrar suas 

atividades. É o caso da locadora 2001 Filmes, da cidade de São Paulo, que em dezembro de 

2015, após 33 anos de atividade, fechou as suas lojas, demitindo todos os funcionários e 

colocando à venda seu acervo completo de filmes e até os móveis dos estabelecimentos85. 

                                                
85 Conforme reportagem Tradicional locadora, 2001 fecha lojas após 33 anos e vende acervo. Disponível na 

URL <http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/12/1721270-tradicional-videolocadora-2001-fecha-lojas-
apos-33-anos-e-vende-acervo.shtml>. Acesso em 18/01/2017. 
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Latour (1999, p.15) enfatiza que, embora a ideia de “rede” esteja hoje bastante 

atrelada ao surgimento da internet, as redes sempre existiram, mesmo antes da world wide 

web. Conforme Lemos (2013, p.19) aponta no parágrafo previamente citado, humanos e não-

humanos comunicam-se desde os primórdios do planeta. O grande diferencial que existe 

atualmente é o fato de termos mediadores não-humanos conectados que oferecem 

possibilidades de comunicação a qualquer hora e qualquer local, como é o caso dos 

smartphones com conexão de internet que permitem que seus utilizadores, na rua, consultem 

sites e enviem mensagens de texto.  

Portanto, é essencial ponderarmos, como faz Latour (2005, p.238), que, nesse 

contexto de redes repletas de humanos e não-humanos, o social pode ser entendido como um 

movimento provisório de constantes novas associações. O social, no âmbito das wearable 

technologies, deve ser entendido como um ecossistema que muda a cada device que começa a 

ser utilizado por uma gama de indivíduos – por isso, falamos de um ambiente sociotécnico. 

Um simples protótipo de um gadget em experimentação ou um aparato de preço 

extremamente inacessível não congrega uma massa de usuários que irá gerar conteúdo e se 

conectar em peso com uma marca. 

 Com os avanços tecnológicos, as possibilidades de comunicação em redes vão 

ampliando seus alcances, e literalmente vão desmontando e reconstruindo novos paradigmas. 

Por conta da sofisticação da internet e de sites que fornecem conteúdo de entretenimento, 

vimos o negócio das locadoras de vídeo esmaecer lentamente. Por conta do supracitado 

aplicativo de smartphone Uber, vemos o negócio dos táxis ser abalado financeiramente. O 

aumento de aquisições de smartphones implica a queda nas vendas de aparelhos 

despertadores e câmeras fotográficas (que já surgem embutidas naqueles devices).  

 Ao falarmos de redes que envolvem elementos humanos e não-humanos, começamos 

a esquadrinhar uma realidade de elementos sobrepostos e superpostos. Com tamanha 

disponibilidade tecnológica operada por usuários humanos, podemos visualizar múltiplas 

conexões em rede que vão se entrelaçando a todo momento.  
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Figura 19 – Esboço de conexões em rede 

 
Fonte: Tumblr Clay Knowledge 86 

 

 A Figura 19 busca representar a ideia de sociedade conectada em múltiplas redes. 

Imaginemos que os círculos maiores representados por cores quentes são atores da rede, que 

possuem mais conexões. E que os menores, de cor fria, são os atores que possuem menos 

relevância na rede. Ponderemos que os círculos podem ser tanto elementos humanos como 

elementos não-humanos. Talvez os círculos maiores possam ser representações de sites de 

redes sociais de grande audiência como Facebook, LinkedIn e Twitter. Ou talvez possam ser 

celebridades da internet que utilizam essas redes para compartilhar conteúdo. Já os círculos 

azuis periféricos podem assumir o papel de tecnologias que estão ficando obsoletas e em 

contagem regressiva para o desuso.  

 Frisamos que, nessa tese de doutoramento, não pretendemos dar conta de abordar 

todos os aspectos da Teoria Ator-Rede, o que seria impossível. Iremos nos ater a utilizar os 

princípios da TAR focados no universo das wearable technologies, dando ênfase ao método 

de Cartografia de Controvérsias.  

O cotidiano cercado de tecnologias que abordamos nesse estudo se mostra um terreno 

bastante propício para que utilizemos tais princípios. É importante contextualizar que a TAR 

nasceu antes do surgimento da internet residencial no campo dos Estudos de Ciência e 

Tecnologia, nos anos 1980, e possui entre seus fundadores e pesquisadores nomes como 

                                                
86 Disponível na URL <http://www.mediafactory.org.au/zoe-winther/tag/actor-network-theory/>. Acesso em 

18/01/2017. 
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Bruno Latour, Michel Callon, Madeleine Akrich, John Law, entre outros (LEMOS, 2013, 

p.34).  

Na sigla TAR, a palavra “teoria” é criticada, até mesmo, por seus fundadores. 

Venturini e Guido (2011, p.1) relatam que o pesquisador Michel Callon, na abertura do livro 

Actor Network Theory and After (1999), afirma que a TAR não é uma teoria. A palavra teoria 

teria sido um “presente” dos colegas pesquisadores, que consideraram bastante inovadoras as 

ideias reunidas para estudar redes e o social. Para todos os efeitos semânticos, usaremos nesse 

texto a denominação Teoria Ator-Rede (TAR) como guia para estudar as wearable 

technologies, entendendo que são ideias que nos auxiliam a organizar e entender o 

ecossistema que permeia este percurso. 

Ao trazermos a TAR para refletir acerca das wearable technologies, privilegiamos a 

questão principal que ela propõe às ciências sociais como um todo, que é “dedicar atenção à 

dinâmica da formação das associações, aos movimentos dos agenciamentos, à distribuição da 

ação entre os atores diversos, humanos e são humanos” (LEMOS, p.37, 2013). Um ator, no 

contexto da TAR (e nos propósitos desta tese), é “tudo que tem agência, que produz 

diferenças, desvios, transformações na distribuição da ação numa rede sociotécnica e na 

fabricação do mundo” (BRUNO, 2010, p.11). O fato de as tecnologias vestíveis serem um 

fenômeno da contemporaneidade é outro fator que justifica a escolha da Teoria Ator-Rede 

para esse trabalho.  

 Conforme argumenta Pedro (2010, p.79), “nossa sociedade se tece com a ciência e a 

tecnologia”, e os artefatos técnicos que se manifestam no social, no contexto de nossa tese, 

também podem comunicar. Entendemos que há uma “inclusão do mundo técnico e artefatual 

no seio da cognição” que implica “não apenas interações linguísticas e simbólicas entre os 

homens, mas também entre estes e os objetos técnicos” (BRUNO, 2010, p.9). E tais 

possibilidades de interações alteram, em maior ou menor grau, a maneira como indivíduos 

experienciam o cotidiano, seus trabalhos e suas vidas. 

 Na Teoria Ator-Rede, “(o) social é o que emerge das associações” entre humano e 

não-humano. A TAR elimina “noções de escala, ela só vê conexões, articulações e 

configurações entre actantes em um espaço relacional de topologia plana” e assume que 

lugares são “redes de atores que conectam sempre outros lugares e temporalidades” (LEMOS, 

2013b, p.52). No entanto, para compreendermos melhor como associar as questões 

envolvendo o caráter humano e o não-humano, é preciso valermo-nos de um ferramental 

específico que a Teoria Ator-Rede nos fornece, pois determinados elementos da TAR nos 

auxiliam a observar as articulações entre humanos e não-humanos no contexto das wearable 
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technologies de maneira bastante clara. Entre os pontos que se destacam e nos auxiliam a 

raciocinar sobre o tema dessa pesquisa, estão as noções de (1) actantes, (2) intermediários, (3) 

princípio de simetria, (4) inscrição, (5) rede e (6) caixa preta. Iremos abordar cada um destes 

elementos a seguir. 

Iniciamos com a noção de actante, que pode ser definido como tudo aquilo que “gera 

uma ação, que produz movimento e diferença, podendo ser humano ou não-humano (...) é o 

mediador, o articulador que fará a conexão e montará a rede nele mesmo e fora dele em 

associação com outros” (LEMOS, 2013, p.42). Latour (2005, p.143) afirma que o actante é o 

ator da sigla TAR e ensina (2005, p.54) que “um mesmo actante pode desempenhar funções 

diferenciadas dentro de um mesmo contexto”. Um mesmo indivíduo responsável por 

desenvolver um jogo para smartphones pode ser um jogador do game que criou, disputando 

ativamente campeonatos e rankings figurando entre os melhores na comunidade de jogadores 

deste game.  

O segundo termo-chave para compreendermos a TAR é a noção de intermediários. 

Um intermediário “não media, não produz diferença, apenas transporta sem modificar” e – em 

determinadas situações – pode se tornar um actante (LEMOS, 2013, p.46). É essencial 

compreender que um intermediário é diferente de um mediador.  

Segundo Latour (2005, p.39), um intermediário é o que transporta significado (ou 

força) sem transformação. Os mediadores (que podem ser humanos e não-humanos) 

transformam, traduzem, distorcem e modificam o significado dos elementos que carregam. O 

pesquisador francês (LATOUR, 2005, p.143) afirma que a tela de um computador em um 

escritório pode servir de exemplo de intermediário a partir do momento em que ela serve 

como um aparato para transmitir um recado da diretoria para os funcionários de uma empresa. 

A tela do computador apenas transporta e exibe a mensagem. 

 O princípio de simetria (ou ontologia plana) é o pressuposto segundo o qual devemos 

atribuir a mesma importância para os sujeitos e objetos observados, sendo que neste caso, 

tecnicamente, “actantes humanos e não-humanos estão no mesmo plano” (LEMOS, 2013, 

p.52). Callon (2008, p.311), um dos pioneiros nos estudos de TAR, argumenta que “os 

artefatos atuam, ainda que não como os seres humanos (...) e contribuem para constituir a 

ação coletiva”.  

 Aqui não estamos afirmando que humanos e não-humanos são iguais em todos os 

sentidos, mas os colocamos em um mesmo plano justamente para analisar diferenças que 

surgem entre eles (CALLON, 2008, p.312). O princípio de simetria deve ser entendido como 

um pressuposto metodológico que reflete acerca do social desvinculado dos processos de 
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relações heterogêneas geradas no campo das experiências no processo contínuo do cotidiano 

(AZAMBUJA; MONTEIRO, 2012, p.1278). A todo momento, há associações sendo feitas 

entre humanos e não-humanos nesse fluxo contínuo. Ao colocarmos os elementos que se 

relacionam em um plano simétrico, enxergamos com mais clareza os movimentos e os efeitos 

que se desencadeiam entre eles. 

 O princípio de inscrição trata de “uma forma de mediação e de tradução na qual a 

associação se define a partir de scripts, de escritas em dispositivos os mais diversos (uma 

máquina, um gráfico, uma lei, um mapa..)” (LEMOS, 2013, p.50). É um processo 

fundamental dentro da TAR, pois é como determinados aparatos tecnológicos traduzem seus 

complexos códigos matemáticos para os indivíduos.  

 Um navegador de internet, por exemplo, traduz um código HTML (Hyper Text 

Markup Language) no formato de textos, imagens e vídeos para seus usuários. Sendo assim, 

no código por trás de uma página de internet, por exemplo, podemos encontrar o seguinte 

termo acompanhado de chaves de programação: <b><u>Teoria Ator-Rede</u></b>. Porém, 

na tela do navegador, o usuário iria receber o termo em negrito (<b> = bold) e sublinhado 

(<u> = underline) vendo as três palavras do seguinte modo: Teoria Ator-Rede.  

 Rede é “o movimento associativo que forma o social” (LEMOS, 2013, p.53), é o que 

orquestra associações entre actantes, intermediários e mediadores, definindo as diferentes 

relações entre eles. Vale ressaltar que as redes são heterogêneas e teremos um peso maior de 

figuras humanas em algumas, e o de elementos não-humanos em outras.  

 O termo rede, semanticamente, pode ser considerado amplo e sempre está conectado 

à ideia de movimento, podendo ser usado em uma infinidade de situações. No entanto, ensina 

Lemos (2013b, p.53) que, quando trabalhamos com a Teoria Ator-Rede, não estamos tratando 

de redes de computadores, de redes de espionagem, redes de esgoto ou redes telefônicas; rede 

no contexto da TAR 
não é infraestrutura, mas o que é produzido na relação entre humanos e não 
humanos. (...) Rede é aqui um conceito dinâmico. Não é o que conecta, mas 
o que é gerado pelas associações. Não é algo pronto, por onde coisas 
passam, mas o que é produzido pela associação ou composição de atores 
humanos e não humanos. Rede não é estrutura, mas o que é tecido em dada 
associação. 

Portanto, é errônea a percepção de que quando tratamos do termo “rede”, estamos 

discutindo exclusivamente redes tecnológicas. Conforme podemos observar, rede é um 

conceito muito mais amplo e que perpassa diferentes campos, sempre de maneiras 

associativas. Em nosso trabalho, damos ênfase às redes que se formam da relação entre 

humanos (usuários de wearable technology) e os aparatos em si. 
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Oferecendo um outro olhar para o tema, Recuero (2014, p.408) ensina que as redes 

sociais digitais são diferentes das off-line e lembra que a “mediação pelo computador gerou 

uma série de elementos complexificadores dos processos de comunicação”, permitindo 

conversações assíncronas, reunião de grandes grupos públicos de discussão, reconfigurando o 

compartilhamento de conteúdo (vídeo, imagem, texto, voz etc) e a comunicação interpessoal.  

Esta mesma autora (2009, p. 24-25) também afirma que, no contexto digital, é 

possível definir uma rede como um conjunto de dois elementos: o primeiro deles são os 

atores, que podem se materializar como pessoas, instituições, grupos, um blog ou mesmo em 

um perfil em site de rede social como o Facebook. Eles são o que se poderia considerar os 

“nós” da rede.  

O segundo elemento que define uma rede social digital são suas conexões, que são as 

interações ocorridas entre esses atores, ou seus laços. Como parte de um sistema, os atores 

interagem de forma a constituir determinados tipos de conexões ou, eventualmente, laços 

sociais.  

Já Pedro (2010, p. 81) postula que as redes sociotécnicas possuem múltiplas 

conexões que permitem uma grande produção de fenômenos de interação social, e ainda 

lembra que elas possuem “uma configuração altamente instável e dinâmica, com trocas 

intensas entre os vários pontos, conexões e atores”. 

Por fim, temos a ideia de caixa preta, que se trata de uma “estabilização”, de algo 

funcional e consolidado. Uma caixa preta pode ser um dispositivo técnico como um celular, 

um computador ou um wearable device que esteja com todas suas funcionalidades operantes. 

Quando um dispositivo desses é aberto e revelam-se seus circuitos, componentes, chips etc 

fala-se de “abrir a caixa preta” (LEMOS, p.55, 2013). A ideia de caixa preta é uma metáfora 

para uma situação de estabilidade. 

Um laptop pode ser considerado uma caixa preta enquanto está com todos os seus 

softwares operacionais e sua antena de recepção de internet funcional. Nesse momento, ele 

está estável. Nessas condições de estabilidade e munido de suas funções, ele é uma caixa 

preta; mas, se em algum momento o computador em questão para de funcionar e precisar ser 

desmontado, percebemos uma série de peças, componentes, tutorais de uso e mediadores que 

formam o interior do mesmo.  

Quando se abre a caixa preta, localiza-se o que está causando a desestabilização para 

então trocar uma peça ou instalar um software que o fará ser estável e funcional novamente. 

Lemos (p.56, 2013) usa como exemplo um aparelho de ar condicionado funcionando e 

quebrado sob as mesmas condições para exemplificar a ideia de caixa preta. Quando ele está 
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operando e refrigerando o ambiente segundo os comandos digitados por um usuário em seu 

controle remoto, é uma caixa preta. No entanto, se começar a refrigerar demais o ambiente e a 

temperatura parar de ficar ajustada de acordo com seu controle, precisará ser aberto e 

estudado para que a desestabilização seja localizada e reparada.  

Um outro exemplo pode ser um jogo de computador, que é uma caixa preta enquanto 

está funcionando e jogadores estão se divertindo com ele. Porém, se alguns destes jogadores 

resolverem invadir de maneira ilegal o código do game para trapacear em uma partida, estarão 

abrindo a caixa preta, desestabilizando o sistema e interferindo com seus códigos, linguagens 

e elementos ocultos.  

Em post para o seu blog Carnet de notes – Tecnologia, comunicação e cultura87, o 

pesquisador André Lemos sintetiza, de maneira bastante didática, a ideia de caixa-preta e 

enfatiza a extrema importância de abrirmos tais caixas refletindo sob os vieses da Teoria 

Ator-Rede. No post em questão, Lemos (2011) diz que  

Caixa-preta é um “conjunto” tão estável e bem resolvido que nos 
relacionamos com ele e não prestamos muita atenção. Ele desaparece em um 
fundo quando tudo está bem. Por exemplo, se o seu computador está ok 
agora, você nem pensa nele e pode continuar e ler o meu post. Mas se 
começar a travar, a desligar ou incomodar de alguma outra forma a sua 
leitura, você começa a pensar nele, a buscar saber de onde vem o defeito, 
quais seriam as causas. Você vai prestar atenção (ele sai do fundo) e tentar, 
aos poucos, resolver o problema. A caixa-preta se abre e revela os seus 
segredos: os problemas técnicos, de projeto, de design, de interface, de 
regulação, de política, de mão de obra etc. O objetivo da teoria ator-rede é 
abrir as caixas-pretas do social por meio de controvérsias. Só assim o social 
pode aparecer, enquanto rastro das diversas associações entre humanos e 
não-humanos. Ao cientista social cabe fomentar controvérsias e abrir caixas-
pretas. (...) Quando não conseguimos abrir a caixa preta, ela é tida como a 
realidade. A realidade é um enunciado difícil de derrubar, vai dizer Bruno 
Latour. Precisamos abrir caixas-pretas para ampliar a nossa noção de 
realidade, a nossa vivência nela, ou simplesmente questionar o que 
pensamos sobre ela. 

A abertura e o fechamento de caixas pretas possuem o intuito de ampliar determinada 

visão sobre um assunto específico. Ao tratarmos de comunicação, consumo e tecnologia no 

universo das wearable technologies, percebemos que a abertura das caixas pretas amplia 

nossas reflexões sobre como elementos humanos e não-humanos se relacionam na 

contemporaneidade.  

As ideias de actantes, intermediários, princípio de simetria, inscrição, rede e caixa 

preta oferecem um rico ferramental para investigarmos mais a fundo o tema de nossa 

                                                
87 Conforme post Caixa Preta Soteropolitana. Disponível na URL <http://andrelemos.info/caixa-preta-

soteropolitana/>. Acesso em 18/1/2017. 
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pesquisa. Mais do que meras ferramentas, tais elementos formam uma guia metodológica para 

nossa investigação que irá culminar com o processo de Cartografia de Controvérsias (CC) que 

veremos adiante. Portanto, encontramos na TAR uma série de elementos que nos ajudam a 

compreender melhor a ideia de wearable technologies e as novas configurações que surgem 

entre seus usuários, as marcas e a tecnologia. Um ponto que nos chama a atenção nesse 

contexto é que os devices vestíveis formam uma rede entre actantes humanos e não-humanos 

repleta de mediações, inscrições, estabilizações e desestabilizações. A TAR fornece condições 

para que esbocemos estas redes e possamos visualizar alguns dos possíveis processos 

comunicacionais e de consumo que operam nesse cenário, entendendo como determinadas 

empresas estabelecem novas formas de se relacionar com seus consumidores utilizando 

diferentes tecnologias. 

A partir dos pressupostos sobre os quais discorremos acima, podemos escolher um 

determinado wearable device para aplicarmos as lógicas da TAR como um exercício de 

observação para os interesses desse trabalho.  

Para demonstrarmos os processos discutidos, optamos por utilizar como exemplo a 

pulseira inteligente Nike+ Fuelband88 (lê-se Nike Plus Fuel Band) da Nike, device que 

deflagrou uma série de outros produtos wearable ligados à área de fitness, e que por ser um 

dos pioneiros na área merece nossa atenção. O aparato em questão conjuga lazer, fitness e 

redes sociais digitais visando a congregar e fidelizar seu público-alvo e permite uma 

experiência esportiva focada em monitoramento e compartilhamento de dados. A base de 

usuários da rede Nike+ já atinge mais de 38 milhões de indivíduos que interagem com a marca 

por intermédio do aparato vestível, do site de rede social e com os aplicativos de 

smartphone89. 

O produto da Nike é um aparato de registro de informações corporais que permanece 

ligado e em contato com o usuário monitorando batimentos cardíacos, temperatura corpórea e 

gasto de calorias. Tais características tornaram-se, de certa maneira, mandatórios em quase 

todos os aparatos da categoria vestível esportiva. O aparelho ainda possui um acelerômetro, 

                                                
88 Já mencionamos anteriormente, mas vale reforçar que a Nike parou a produção da pulseira – que teve duas 

versões lançadas no mercado. Apesar de ter encerrado a produção do gadget, a Nike ainda continua 
atualizando o aplicativo de smartphones e a rede social da marca para os usuários. A estratégia da empresa é 
investir mais em software do que em hardware. 

89 Segundo reportagem Five ways to bring advertising to life in the internet of things. Disponível na URL 
<http://www.theguardian.com/media-network/2015/jul/28/internet-things-advertising-marketing>. Acesso em 
18/01/2017. 
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instrumento que mede acelerações sobre objetos e que permite medir variações de 

deslocamento do usuário90.  

Outros features da Nike+ FuelBand envolvem registro da quantidade total de passos 

dados em um dia, gasto de calorias, gráficos com médias de desempenho/performance e 

distâncias percorridas pelo seu usuário. 

A pulseira Nike+ possui características que Miège (2010, p.165) considera essenciais 

para os aparatos que envolvem tecnologia e processos de comunicação, que são: a 

possibilidade de digitalização de dados, a transmissão de dados em rede, a miniaturização de 

componentes, a possibilidade de visualização de dados (em forma de gráficos intuitivos na 

internet e celular) e a interatividade. 

Trazendo os elementos discutidos na TAR, podemos propor a composição de um 

quadro para visualizar como essa wearable technology da Nike se enquadra dentro deste 

modelo teórico. Consideramos como actantes da experiência Nike+ Fuelband os diferentes 

usuários do produto e a própria pulseira, sendo que, da hibridização entre humano (usuário) e 

não-humano (pulseira inteligente), teremos dados e informações enviados para um aplicativo 

de celular e rede social digital da marca, que aqui atuam como intermediários, apenas 

recebendo e exibindo as informações.  

O site, a pulseira e o aplicativo de smartphone possuem interfaces gráficas que 

traduzem os códigos inscritos para os usuários de maneira assimilável, ou seja, os utilizadores 

da pulseira visualizam gráficos intuitivos e informações numéricas objetivas nas plataformas 

da Nike e não precisam dominar nenhum tipo de linguagem de programação para participar 

da experiência.  

Sobre esta última característica, Johnson (2001, pg. 17) nos ajuda a entender a lógica 

de leitura de inscrições da TAR ao observar que uma interface (tela do aplicativo, tela de um 

site de rede social digital etc) atua como uma espécie de tradutor, mediando entre duas partes, 

tornando uma sensível para a outra. A pulseira gera códigos matemáticos complexos, mas o 

usuário visualiza informações objetivas materializadas na tela do smartphone ou do 

computador. 

Ao utilizarmos o princípio de simetria, damos a mesma importância para os sujeitos 

e objetos observados e conseguimos determinar as particularidades de cada actante. A partir 

dessa equalização dos planos, podemos estabelecer um desenho da rede desse wearable 

                                                
90 Conforme reportagem O que é um acelerômetro?. Disponível na URL 

<http://www.tecmundo.com.br/curiosidade/2652-o-que-e-um-acelerometro-.htm>. Acesso em 18/01/2017. 
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device e alguns dos processos comunicacionais envolvidos. Ressaltamos que apresentamos 

uma visão possível dessa rede na Figura 20. É importante enfatizar que essa leitura é uma 

entre muitas que poderiam ser feitas com a pulseira Nike+ utilizando os princípios da TAR. 

 
Figura 20 – Relação entre os diferentes elementos na rede Nike+ 

 
Fonte: Elaboração do autor91. 

 

Na Figura 20, podemos visualizar as relações propostas pela lógica da TAR. Ao 

praticar esporte utilizando a pulseira (actante não-humano), o usuário (actante humano) possui 

a opção de enviar dados da sua corrida (distância percorrida, tempo gasto e calorias 

queimadas) que são ordenados em um aplicativo de smartphone (intermediário) ou site de 

rede social digital (intermediário), que possuem complexos códigos (inscrições) traduzidos 

por uma interface (tela do aplicativo ou do site) que materializa as informações de maneira 

objetiva.  

A partir do compartilhamento de informações em plataformas variadas, há a 

possibilidade de outros usuários da mesma categoria de pulseira (actantes humanos) 

visualizarem o que foi publicado. As articulações que acontecem entre esses diferentes 

                                                
91 Figura elaborada a partir de imagens do site oficial da Nike e Google Images. Acesso em 18/01/2017. 
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elementos formam a rede da experiência desse produto. Vale ressaltar que todos estão 

alocados em um mesmo plano para essa observação seguindo os princípios de simetria 

mencionados. 

Porém, há um detalhe importante no exemplo demonstrado na imagem anterior. 

Existe um mediador nesse processo que nos auxilia a entender a experiência de rede, que são 

as retóricas do consumo materializadas pelo endosso da marca ou dos aspectos promocionais 

da mesma. Um utilizador da pulseira, ao adquirir tal produto, não está apenas adquirindo um 

bem material, mas um objeto que carrega alto valor simbólico e que possui uma marca 

mundialmente reconhecida na área de esporte (que investe em aspectos promocionais para 

conquistar tal patamar).  

Logo, entendemos que essa experiência de fitness vai além de dados enviados do 

corpo do usuário para um aplicativo/site por meio de uma pulseira. Há todo um consumo 

simbólico atrelado a esse processo, que envolve os valores de superação e vitória que a marca 

Nike comunica em seus produtos. Na Figura 20, o logotipo que cerca todos os elementos da 

imagem não é um mero detalhe estético para compor o layout, mas uma representação gráfica 

de que a marca está presente em cada parte da experiência entre os actantes. 

 Aspectos promocionais de marcas, empresas e produtos cruzam a linha entre a 

publicidade, embalagem e design, e também são aplicados a atividades que vão além dos 

âmbitos comerciais (WERNICK, 2000, p.301). Percebemos claramente esse ponto ao 

observar o exemplo da Nike que estamos trazendo para nossa discussão: a empresa lançou 

uma pulseira tecnológica (mesmo que diferindo dos demais produtos de seu portfólio), 

buscando se posicionar como tecnológica, moderna e arrojada. Há uma expectativa de lucro 

com a venda do produto, mas notamos, também, que há uma forte promoção da imagem da 

marca junto ao device, trazendo um lucro que é simbólico e não necessariamente financeiro.  

 Aspectos promocionais são consubstanciados nos significados e ramificados por 

práticas sociais, estratégias psicológicas, hábitos cotidianos e valores culturais/estéticos. Ou 

seja, tais aspectos são, em primeira instância, um modo de comunicação, uma espécie de 

retórica do consumo (WERNICK, 2000, p.303). Vivemos em tempos nos quais todos estamos 

virtualmente envolvidos em algum tipo de auto-promoção (quando vamos a um encontro, uma 

entrevista de emprego, uma aula em uma universidade etc). Afinal, na contemporaneidade nós 

também nos tornamos produtos a serem promovidos em diferentes situações do cotidiano. 

Pois isso também é um fator constituinte de quem somos e com quem nos relacionamos nos 

diferentes núcleos sociais que habitamos (WERNICK, 2000, p.312). 
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Para observar a mediação da marca nesse tipo de ambiente comunicacional, 

realizamos, no início do ano de 2013, uma pesquisa para investigar determinadas 

características que compõem a experiência do produto em questão. Nossa percepção prévia 

era de que esta smartband possui, no endosso da marca, um de seus principais diferenciais 

(além dos sofisticados componentes tecnológicos).  

O que pretendíamos entender era o peso que a marca exercia juntamente a outros 

componentes na experiência do produto. A pesquisa foi dividida em três partes: a) uma etapa 

empírica para iluminar questionamentos iniciais; b) uma etapa de entrevistas de caráter 

qualitativo (disponível no apêndice A dessa tese), realizada com dez usuários do produto em 

questão para elaboração de um questionário que constitui a etapa final; c) um questionário 

online (disponível no apêndice B desta tese) realizado com 60 usuários do produto92. 

 
Figura 21 – Usuários indicam a importância dos aspectos da pulseira Nike+ 

 
Fonte: Enquete online realizada pelo autor para os propósitos deste estudo. 

 

                                                
92 O roteiro de caráter qualitativo e o questionário online, assim como os gráficos e os principais resultados da 

pesquisa encontram-se nos apêndices de nosso trabalho. Esta pesquisa teve apoio logístico de profissionais do 
instituto GfK Customer Experiences Brazil e da Nike do Brasil. 



 

 

125 

Mais adiante, iremos abordar em detalhe outros aspectos dessa enquete. Mas vale 

apontar que aferimos que o componente “endosso da marca” é um item de cunho relevante na 

experiência de produto, ficando entre os quatro atributos mais valorizados pelos usuários que 

participaram da enquete. Logo, podemos perceber a importância dos aspectos promocionais 

da Nike em relação ao seu produto.  

O endosso da marca possui relação com o consumo simbólico envolvido nessa 

experiência. Ao adquirir um produto da Nike, o consumidor está comprando os ideais 

esportivos da empresa, um ponto bastante relevante na experiência com a pulseira. Por isso, 

entendemos que a marca, aqui, desempenha um papel fundamental para o consumidor: ela é 

mediadora de complexos processos de identidade e pertencimento social.  

Quando perguntamos diretamente sobre o grau de importância de cada um dos 

principais features da plataforma, utilizando uma escala de 0 a 10 (em que 10 significa muito 

importante e 0 nada importante), vemos que o item mais importante é “Incentivo à praticar 

exercícios físicos”, com média de importância 8,04. A seguir, temos o item “Poder 

compartilhar e comparar informações de desempenho nas redes sociais”, com média 7,86; em 

seguida temos “O endosso da marca Nike” com 7,26 e “A competição como entretenimento: 

rankings; troféus e medalhas”, com média 6,96. O gráfico exibido na Figura 21 mostra esses 

resultados. 

A diferença percentual entre os quatro atributos com melhor avaliação é baixa e 

podemos perceber que, de certa maneira, eles se complementam no âmbito da experiência 

completa do produto.  

Por meio dessa survey online93 e da constatação das configurações entre os actantes 

humanos e não-humanos sob o ponto de vista da TAR, conseguimos perceber que a marca 

Nike é protagonista nessa rede com uma percepção bastante relevante entre seus usuários. 

Vale ressaltar que, pelos princípios da TAR, a pulseira Nike+ pode ser considerada uma caixa 

preta, conforme discutimos anteriormente. O aparato é funcional, estável e, por conta disso, é 

comercializado pela marca, estabelecendo a rede de actantes humanos e não-humanos.  

A pulseira da Nike é um caso entre vários que poderíamos abordar nessa pesquisa, 

mas ressaltamos que escolhemos tal produto porque, de certa forma, em 2012 ele inaugurou 

massivamente (e comercialmente) um mercado de wearable devices conectados, ampliando as 

possibilidades de interface humano/não-humano. 

                                                
93 O resultado completo pode ser consultado no Apêndice C disponível no final dessa tese. 
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Ao apresentarmos a pulseira de fitness em questão, fica clara a relação entre marca e 

usuário, mas a ideia de wearable technology ainda é bastante controversa se refletirmos 

acerca do tema levando em consideração outros aparatos. Ao observamos um produto como o 

device da Nike nos questionamos sobre o que pode ser considerada uma tecnologia vestível.  

Seria uma bota ortopédica ou um colete corretor de postura uma wearable 

technology? Um aparelho de surdez digital ou um marca passo poderia se enquadrar na 

categoria? Traduzindo wearable technology como “tecnologia vestível”, podemos considerar 

óculos analógicos para miopia como um wearable device? Será que um relógio de pulso 

digital com despertador pode ser considerado um wearable? O que caracteriza o produto 

Nike+ Fuelband como wearable? Seria o fato de ele se conectar com outras plataformas por 

intermédio de sensores e de internet? O que efetivamente define uma wearable technology 

neste projeto?  

Estes questionamentos direcionam esforços para o processo metodológico que 

utilizaremos nessa etapa do trabalho: a Cartografia de Contovérsias, que passaremos a discutir 

no Capítulo 4. 

 

3.7 Controvérsias nas wearable technologies 

 Ensinam Lemos (2013), Latour (2005), Venturini (2012) e outros estudiosos da 

Teoria Ator-Rede que refletir sobre tecnologia é estar imerso em um ambiente de 

controvérsias.  O cenário contemporâneo, cercado de comunicação em rede entre a figura do 

humano e a do não-humano, apresenta-se como um caleidoscópio de pontos divergentes no 

qual as controvérsias estão espalhadas. Tal fato é extremamente motivador para que pesquisas 

como essa se concretizem. Aqui, as controvérsias – incorporadas na instigante figura das WTs 

–  são o catalisador para o pensamento reflexivo acerca do tema comunicação, consumo, 

mídia e tecnologia. 

Os devices que se hibridizam aos corpos humanos, os monitoram, registram suas 

performances e ocasionalmente compartilham essas performances em redes podem ser 

entendidos como reconfiguradores sociais e cognitivos. Malysse (2000, p.271-272), a partir 

do pensamento de Le Breton (1999), reflete que na sociedade contemporânea o corpo humano 

se tornou um suporte para novas tecnologias, um corpo que, ligado a inúmeros aparatos, se 

torna “biônico” e com determinadas propriedades de um computador.  

A interação dos seres humanos com o ambiente digital, segundo Rossini (2013, 

p.137), possui “importantes consequências em termos cognitivos”. Afinal, tais elementos “são 
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desenvolvidos para prover humanos de novas capacidades e modificam a forma como 

solucionamos problemas, tomamos decisões e executamos tarefas”. Em estudo sobre “O 

computador como veste-interface”, Donati (2005) propõe que as novas tecnologias que 

entram em contato com um usuário podem reconfigurá-lo física e cognitivamente, 

assimilando informações de seu corpo, do ambiente que se encontra ou um ambiente digital. 

Hoje é possível carregar, vestir, utilizar e se conectar com tecnologia conforme estamos 

discutimos nessa pesquisa e, desse cenário, surge o questionamento de o que efetivamente 

podemos definir como wearable technology. 

 Ao entendermos wearable technology como algo controverso, faz-se necessário 

definir o que a caracteriza como tal. Sobre isso, ensina Lemos (2013, p.106) que a 

controvérsia é “o momento ideal para revelar a circulação da agência, a mediação, as 

traduções entre actantes, a constituição de intermediários, as relações de força, os embates 

antes de suas estabilizações como caixa preta”.  

 As controvérsias, de certa forma, atraem olhares mais atentos e criam uma 

visibilidade no cenário contemporâneo. Ao observá-las, entendemos os processos de 

formação de estabilização (LEMOS, 2013, p.55). As contradições em torno das wearable 

technologies sinalizam que esta categoria de aparatos está em um possível processo de 

construção de sua estabilidade. Os questionamentos que levantamos anteriormente sobre o 

que podemos definir como tecnologia vestível e as diferentes visões que são oferecidas sobre 

o tema são fatores que sinalizam que nosso objeto de estudo busca uma estabilização.  

A ideia de rede proposta pela TAR nos auxilia a visualizar a complexidade da 

relação entre as controvérsias geradas pelo trinômio tecnologia-comunicação-consumo e entre 

os indivíduos que atuam nesse cenário. Sobre este assunto, vale citar Primo (2013, p.24), que 

propõe que “cada tecnologia é também um ator, que participa das ações em curso, 

modificando-as, como também os outros participantes”. No atual cenário, observando a 

categoria de wearables, vemos que alguns aparatos vestíveis ainda não se estabilizaram ou 

adquiriram usos consolidados por parte de seus usuários, ou sequer definiram sua maneira de 

uso em um determinado nicho de mercado.  

 Vamos ilustrar estes pressupostos trazendo com um aparato wearable que já 

mencionamos anteriormente: o relógio inteligente para atividades fitness da marca 

Endomondo. Imaginemos que, do momento em que este produto é concebido até ele ir para as 

lojas para ser vendido ao grande público, existe um processo de engenharia, pesquisa e 

criação de inúmeros protótipos para teste.  
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 Os protótipos do smartwatch, ainda com aparências dos estranhos gadgets usados 

pelo pesquisador Steve Mann (na Figura 8 do primeiro capítulo desta tese), certamente se 

apresentam bastante controversos nesse momento de desenvolvimento, pois não se sabe com 

certeza se eles irão funcionar e executar suas funções da maneira que foram idealizados.  

 Talvez seja possível dizer que, após inúmeros testes, e finalmente encapsulado em 

sua versão final, o produto adquira momentaneamente o status de uma caixa-preta, com uma 

ilusória percepção de estabilidade. No entanto, quando tal aparato começa a ser utilizado por 

um contingente de usuários, surgem possíveis instabilidades e controvérsias que, até então, os 

fabricantes não imaginavam que poderiam ocorrer.  

 Ao começarem a ser monitorados, os usuários podem suscitar um debate sobre o que 

está sendo feito com os dados gerados por seus corpos e localização. Essa pesquisa pode 

questionar o quanto o device é preciso ao se hibridizar ao corpo humano. A caixa-preta é 

então aberta outra vez, novas instabilidades surgem e as controvérsias começam a ser 

questionadas na relação entre o tecnológico e o social.  

 Ainda sobre a questão das controvérsias versus estabilidade, podemos trazer um 

exemplo que não pertence à categoria de wearables, mas que ilustra com clareza essa 

situação: o do sistema operacional Windows, da Microsoft.  

 A cada nova versão do software, a empresa investe milhões de dólares em pesquisa e 

desenvolvimento para lançar no mercado um produto estável e blindado contra eventuais 

falsificações. Quando é anunciado, o Windows figura como uma caixa-preta estável. Porém, 

basta que seja lançado para que em poucas horas já seja possível fazer o download da versão 

pirata do mesmo, devidamente hackeado por uma comunidade online de indivíduos que se 

reúne para abrir a caixa-preta e desestabilizar o sistema.  

 A Microsoft, historicamente nessas situações, busca deter as falsificações lançando 

pacotes de atualização para estabilizar seu sistema e transformá-lo novamente em uma caixa-

preta. Ou seja: um movimento de constantes novas associações (LATOUR, 2005, p.238). 

Sobre esta constante “luta” por uma situação de estabilização, recorremos às palavras 

de Lemos (2013, p.114), que afirma que  
Definitivamente, os actantes querem sair das controvérsias e a tendência é 
resolverem suas diferenças na formação de caixas-pretas, como se o futuro 
das redes e das associações fosse a estabilização. Mediadores sempre lutam 
para diminuir a complexidade do social (LEMOS, 2013, p.114) 

 O social é palco de embates constantes e não “explica as controvérsias, mas se faz e 

se desfaz o tempo todo nelas” (LEMOS, 2013, p.94). A observação atenta deste ambiente nos 

dá pistas sobre o que podemos estudar como controverso.  
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 Sendo assim, buscamos responder ao objetivo secundário de nossa tese, que é definir 

uma ideia de wearable technology para as finalidades deste trabalho. No entanto, uma 

pergunta se faz necessária nesse contexto: como observar tais controvérsias para entendermos 

melhor as questões ligadas ao universo das wearable technologies sem perder o foco nas 

questões ligadas à mídia, comunicação e consumo?  

 Necessitamos de um modelo metodológico que nos ajude a compreender melhor o 

que define um determinado aparato como pertencente à categoria de wearable technology. E 

se a TAR, nesse projeto de pesquisa, pode ser considerada uma teoria, uma metodologia de 

pesquisa que a apoia é a chamada Cartografia de Controvérsias (CC). Lemos (2013) e 

Venturini (2012) discutem a ideia de CC como uma metodologia de pesquisa para revelar as 

mediações, uma versão aplicada e didática da TAR. Esse modelo metodológico é 

multidisciplinar e, conforme veremos adiante, abarca uma série de procedimentos pertinentes 

ao nosso objeto de estudo. 

 O procedimento de Cartografia de Controvérsias parte da ideia de rede proposta pela 

TAR, mas fundamenta seus princípios em “rastros” que identificamos sobre o objeto de 

estudo dessa tese. Em nossa pesquisa, um rastro é um “vestígio de uma ação efetuada por um 

actante em qualquer situação” (LEMOS, 2013, p.119); pode ser um dado de performance 

esportiva compartilhado por um wearable device esportivo em um site de rede social, um 

cadastro de usuário em um aplicativo de smartphone conectado a um gadget vestível ou uma 

mensagem de alerta recebida em um smartwatch avisando que há trânsito congestionado no 

próximo quarteirão. Estes rastros são vestígios que atestam a existência em rede dos objetos 

pertencente ao universo das wearable techs. 

 Em grandes centros urbanos, repletos de indivíduos conectados a aparatos digitais, 

notamos com maior intensidade a quantidade de rastros que são deixados a cada momento. 

Tais rastros também fazem parte da gigantesca quantidade de dados que permeia o mundo 

atualmente, de acordo com as ideias previamente discutidas sobre big data.  

 Uma reportagem do periódico inglês The Guardian94 ilustra este fato e aponta uma 

academia de ginástica em Londres que criou uma aula com bicicletas ergométricas que 

utilizam coreografia com música e monitoramento com wearable devices. Há dois lados a 

serem observados nesse caso: o aluno, que recebe feedback metrificado de sua performance 

em um aplicativo de smartphone, e a academia, que armazena um banco de dados com o 

                                                
94 Conforme visto em Data-driven cycling class? How tech is shaping fitness 

<https://www.theguardian.com/media-network/2016/nov/15/data-driven-spinning-class-tech-
fitness?CMP=Share_iOSApp_Other>. Acesso em 01/11/2016 
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perfil esportivo de cada um dos seus usuários. Questiona-se se tal academia não poderia 

vender estas informações para marcas esportivas parceiras que visam a oferecer produtos para 

esse púbico consumidor.  

 Com o intuito de demonstrar brevemente a quantidade de rastros digitais que um 

indivíduo pode gerar no cotidiano de um grande centro urbano como São Paulo, criamos a 

Figura 22 mostrando como, em breves intervalos de tempo (e com a utilização de chips, 

sensores e tecnologia mobile), uma personagem fictícia permeia seu dia a dia com resquícios 

de informações (normalmente possíveis de serem rastreadas). Vale ressaltar que os rastros 

digitais gerados por indivíduos por meio de aparatos tecnológicos podem relatar sobre hábitos 

de consumo dos mesmos, locais de frequente acesso, pontos de venda de maior consumo etc. 

 
Figura 22 – Rastros digitais gerados por um determinado indivíduo no cotidiano 

 
Fonte: Elaboração do autor. 
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 Na Figura 22 podemos dimensionar a quantidade de rastros digitais criados por um 

indivíduo no curto intervalo de duas horas. Entendemos que tais rastros não são deixados por 

todos os indivíduos de uma certa sociedade, mas, atualmente, com a grande quantidade de 

tecnologia disponível, esse é um fenômeno que se torna mais comum de ser encontrado.  

 Entendendo a TAR como uma "sociologia das associações”, que procura 

compreender as intrincadas composições de redes temporárias entre agentes, humanos ou não 

(LEMOS; HOLANDA, 2013, p.2), devemos atentar para as múltiplas combinações que 

podem surgir desse contexto, ressaltando que 
Toda associação deixa rastros, sendo o trabalho do cientista social o de 
reconstruí-los e reagrupá-los. O social não é o que abriga as associações, 
mas o que é gerado por elas. Ele é uma rede que se refaz a todo o momento. 
Os actantes buscam, com muito esforço, estabilizar essas redes em “caixas-
pretas”, instituições, normas, hábitos, estruturas. (LEMOS; HOLANDA, 
2013, p.2). 

 Outro ponto a ser destacado aqui é o fato de que o surgimento e o aumento 

subsequente da internet domiciliar (e móvel) a partir do início dos anos 1990 ofereceram 

oportunidades significativas para implementação e desenvolvimento de análises de 

controvérsias. Pois a digitalização da vida social e a grande quantidade de dados disponível na 

contemporaneidade se mostram bastante úteis para observamos fenômenos ligados ao 

trinômio comunicação-consumo-tecnologia (MARRES, 2015, p.658). 

 A quantidade de rastros que torna extremamente complexas as redes entre elementos 

humanos e não-humanos colabora para que controvérsias surjam a cada momento no 

ambiente contemporâneo. Mapear esses rastros e controvérsias é uma tarefa bastante 

instigante, que auxilia no rompimento das caixas-pretas e abre novas possibilidades de visões 

para o social.  

 Sendo assim, a seguir, iremos utilizar a Cartografia de Controvérsias com o objetivo 

de criar um modelo de categorização para elementos que podem ser considerados wearable, 

não-wearable e casos fronteiriços/intermediários no contexto dessa pesquisa. A partir desse 

modelo, pretendemos compreender de maneira mais ampla a interligação entre humano/não-

humano e tecnologia/comunicação e consumo. 
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Resumo do Capítulo 3 

 

 Neste terceiro capítulo, observamos como se estrutura um ecossistema 

comunicacional para a categoria de wearable technologies. Iniciamos nossa discussão fazendo 

o cruzamento entre cultura, tecnologia e objetos sociotécnicos, dando ênfase para estes 

últimos, que sempre possuem a capacidade de, em maior ou menor grau, reconfigurar a 

presença do humano no planeta desde sempre.  

 A partir das ideias de Haraway, aprimoramos a visão de como temos mais e mais 

indivíduos imersos em tecnologia na contemporaneidade, e como tal quantidade de 

aparatos/devices/gadgets hibridizados ou acoplados ao corpo humano pode transformar o 

humano na figura de um ciber organismo (cyborg). Neste capítulo, ainda tivemos a 

oportunidade de alocar os aparelhos pertencentes ao universo da WT no paradigma de 

Internet das Coisas, que Lemos (2013, p.239) define como “um conjunto de redes, sensores, 

atuadores, objetos ligados por sistemas informatizados que ampliam a comunicação entre 

pessoas e objetos”.  

 A Internet das Coisas amplia consideravelmente a relação e a comunicação em rede 

entre humano e não-humano, fato que conduziu nossa linha de pesquisa à utilização da Teoria 

Ator-Rede. Por meio da TAR, estudamos as noções de actantes, intermediários, princípio de 

simetria, inscrição, rede e caixa preta; noções que nos auxiliam a visualizar algumas das 

infinitas possibilidades de relação entre humano e não-humano no contexto das WTs. Ao 

final, buscamos entender a ideia de controvérsias, e como ela se aplica ao estudo de wearable 

technologies aqui proposto. 
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4 WEARABLE TECHNOLOGIES: DELIMITAÇÕES E DEFINIÇÕES POR MEIO DE 

UMA CARTOGRAFIA DE CONTROVÉRSIAS 

4.1 Cartografia de Controvérsias no contexto da Teoria Ator-Rede 

 Tendo em vista os objetivos propostos95, escolhemos como aporte teórico para nossa 

tese a Teoria Ator-Rede abordada em detalhes no capítulo anterior. Como procedimentos 

metodológicos complementares à pesquisa empírica, utilizamos pesquisa 

bibliográfica/documental, uma enquete de cunho qualitativo específica para o produto Nike+ 

Fuelband96, e a técnica de Cartografia de Controvérsias (CALLON, 2008; LEMOS, 2013; 

VENTURINI, 2011,2012), que será o assunto a ser discutido neste capítulo. 

 Baseados nos insights do capítulo anterior, lembramos que, pela Teoria Ator-Rede 

estudada até agora, buscamos entender alguns dos diversos entrelaçamentos entre indivíduos e 

objetos sociotécnicos. Por meio da TAR, 

compreendermos a complexidade da cultura digital, onde torna-se 
imperativo ir além da separação entre sujeitos autônomos e objetos inertes, 
passivos e obedientes, simples intermediários. Eles são também mediadores 
e a mídia é mais do que uma externalidade do humano, uma extensão do 
homem. Ela é parte da rede que o constitui. Na expressão “ator-rede”, o ator 
não é o indivíduo e a rede não é a sociedade. O ator é rede e a rede é um 
ator, ambos são mediadores em uma associação (LEMOS, 2013, p.23). 

 Lembramos que a Teoria Ator-Rede (TAR) nos auxilia a responder o objetivo 

primário dessa pesquisa, pois, por intermédio da estruturação de rede entre actantes humanos 

e não-humanos proposto pela TAR, conseguimos demonstrar como a hibridização 

humano/não-humano nas wearable technologies pode gerar possíveis estratégias entre 

empresas/marcas/produtos e seus consumidores.  

 Ao esboçarmos os possíveis desenhos de rede da TAR, compreendemos como o 

consumo é um importante mediador nesse contexto, conforme discutimos no capítulo anterior. 

Mais do que isso, a “revelação dos agenciamentos e mediações pode ajudar a compreender os 

diversos fenômenos da comunicação”, já que esta última é formada por tensões entre 

elementos humanos e não-humanos (LEMOS; HOLANDA, 2013, p.3). 

                                                
95 Recordamos que o objetivo primário desta tese é demonstrar como, a partir das wearable technologies, a 

hibridização humano/não-humano pode servir para pensar novas possíveis configurações entre consumidores e 
empresas/marcas/produtos. Como objetivo secundário, buscamos delimitar conceitualmente, para efeito deste 
trabalho de pesquisa, o que é WT. 

96 Disponível nos apêndices A, B e C deste trabalho. 
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É importante ressaltar também que a participação de atores humanos e não-humanos 

em uma rede sociotécnica reside na gênese do social e da subjetividade; sendo que tal 

subjetividade deve ser entendida “como um processo complexo e contínuo, sempre em devir” 

(ARENDT, 2010, p. 27). A ideia de uma contínua mudança e um fluxo complexo reforça o 

que foi discutido em relação à constante abertura de caixas pretas e instabilidade do social. 

Um ambiente permeado por controvérsias. 

 Nesse cenário, a Cartografia de Controvérsias (CC) opera como ferramenta 

metodológica para a estruturação de um modelo de definição sobre o que podemos considerar 

como wearable technology. Conforme argumentam Lemos e Holanda (2013, p.4), o “defeito 

ou a controvérsia abrem as redes revelando associações complexas, expondo o que até então 

estava estabilizado, aceito ou invisível”. Entendemos que, no campo que entrelaça 

comunicação, consumo e tecnologia, as estabilidades (ou caixas-pretas) são temporárias e, por 

natureza, sujeitas a serem abertas para constantes reflexões. 

 As hibridizações entre corpo humano e objetos sociotécnicos, no decorrer desse 

estudo, se mostraram como situações extremamente férteis para localizarmos controvérsias e 

aplicarmos os princípios da TAR e da CC. Hansen (2006, p.175-176) argumenta que o corpo 

é o meio de sensação com o qual nos relacionamos com o que está ao redor. Segundo esse 

autor, não só nos relacionamos com outros seres humanos, mas nos conectamos com aparatos 

tecnológicos não-humanos em um movimento que se torna cada vez mais naturalizado no 

cotidiano. Tecnologias como as wearables, inseridas nesse contexto, articulam ações que, 

muitas vezes, nem nos damos conta que estão acontecendo.  

 Percebemos que a invisibilidade que certos devices apresentam atualmente é fruto da 

incorporação que os mesmos vão sofrendo de tempos em tempos. Entendemos que, nesse 

sentido, há dois tipos de invisibilidade ou naturalização da tecnologia: uma que se dá pela 

proliferação do uso de um determinado objeto sociotécnico, e outra manifestada por aparatos 

que são estrategicamente construídos para se misturarem ao corpo ou roupas do usuário.  

Imaginemos o seguinte exemplo para ilustrar a primeira categoria: um gigantesco 

aparelho celular, retirado do bolso de um indivíduo, no início dos anos 1990 se mostrava 

como algo inusitado, altamente moderno e conferia alto status ao usuário que o manejava. 

Hoje, devido ao grande número de usuários, um celular é uma figura naturalizada no 

cotidiano.  

Para ilustrar a segunda categoria, temos devices vestíveis no formato de pulseiras, 

colares, fones de ouvido etc. Tais aparatos operam múltiplas funções hibridizados ao corpo do 

usuário e, muitas vezes, passam despercebidos no dia a dia.  
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Nesse contexto, é importante lembrar que tal proliferação de aparatos no cenário 

contemporâneo é um fato a que empresas sempre se mantiveram atentas. Um grande número 

de consumidores que passa a ser usuário de certas tecnologias desperta o interesse de 

determinadas companhias, que direcionam seus esforços para entrarem em contato com esse 

público. 

Estes dispositivos comunicacionais que passam a ser visados por empresas e marcas 

suscitam um novo tipo de debate, já que diversas de suas funções passam necessariamente 

pela mediação do usuário. Sendo assim, mesmo sem conhecimento prévio, dados são 

enviados automaticamente para um ambiente virtual. Conforme mencionamos, entendemos 

que esse tipo de acoplagem entre humano e não-humano promove uma hibridização cujos 

desdobramentos apenas começamos a discernir e, justamente por isso, são ainda controversos 

e se apresentam como objetos singulares para aplicarmos os postulados da Teoria Ator-Rede. 

Lemos (2013, p.176) traça um panorama sobre este cenário tecnológico no qual, 

muitas vezes, escapa da ação objetiva de um indivíduo a totalidade de informações 

compartilhadas. E pondera que 
Sensores, etiquetas inteligentes, realidade aumentada, mapas colaborativos, 
objetos conectados à internet, reconhecimento facial e vocal, câmeras 
inteligentes, e toda uma panóplia de dispositivos portáteis e móveis 
embutidos nos mais diversos objetos e colados ao corpo estão montando 
redes com aquilo que está próximo, informando sobre o que acontece ao 
redor, no mundo concreto das coisas. Essas tecnologias que ampliam a 
‘comunicação das coisas’ e que multiplicam formas de mediação e de 
delegação entre humanos e não-humanos, caracterizam a cibercultura 
contemporânea.  

Estas inúmeras conexões entre usuários e devices estão gerando diversas 

possibilidades para refletirmos sobre o objetivo principal desta pesquisa, que é discutir a 

hibridização humano/não-humano e possíveis configurações entre consumidores e 

empresas/marcas/produtos a partir das wearable technologies. Os usos mais proeminentes 

destas tecnologias atualmente se concentram nas áreas de saúde e esporte, mas, conforme 

discutimos, apresentam várias possibilidades para que sejam estruturadas estratégias entre 

empresas e consumidores no cenário contemporâneo. 

Até o presente momento, em nossa tese, nos concentramos em discutir os pontos 

principais que dialogam com nosso objetivo primário. Neste capítulo, iremos nos concentrar 

no objetivo secundário da pesquisa.  

Diante de tamanha quantidade de aparelhos tecnológicos disponíveis na 

contemporaneidade, buscamos definir uma ideia de wearable technology para as finalidades 

desse trabalho, ressaltando que tal categoria prova-se bastante controversa para os fins dele.  
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Sublinhamos, entretanto, que a categorização que buscamos nesta parte de nosso 

estudo não possui a pretensão de ser uma visão definitiva sobre o tema. Longe de 

estabelecermos verdades absolutas, tal visão nos auxilia nos propósitos desse texto, e tem o 

intuito de gerar novas discussões, novas aberturas de caixas-pretas para que ampliemos a 

discussão acerca de tão instigante tema. 

Visando a iniciar a busca para uma definição de tecnologia vestível para os fins dessa 

tese, primeiramente recorremos a um autor que categoriza WT em dois grandes grupos. 

Segundo Richmond (2013), atualmente, há dois tipos predominantes de aparatos vestíveis 

disponíveis no mercado que podem ser divididos nas categorias inside-out (de dentro para 

fora) e outside-in (de fora para dentro).  

Os aparatos do tipo inside-out são basicamente sensores que vestem o corpo do 

usuário e capturam informações como movimentação, postura da coluna, batimentos 

cardíacos, queima de calorias etc. É o caso das pulseiras Nike+ Fuelband e a Runtastic Orbit 

já mencionadas. Tais aparatos, que se hibridizam ao corpo do usuário e enviam/acessam 

dados em rede, remetem ao pensamento de Manovich (2006, p.221), que observa a ideia de 

cellspace, um espaço que está preenchido de dados que podem ser recuperados por um 

usuário utilizando um aparato comunicacional97. 

Os aparatos do tipo outside-in são, em essência, gadgets de comunicação usados 

como acessório ou vestimenta. Eles se conectam à internet para enviar mensagens de texto, 

voz ou vídeo. Google Glass (no formato de óculos) e iWatch são dois exemplos desta 

modalidade de wearable technology.  

Podemos perceber a diferença da complexidade inaugurada pela wearable 

technology se tomarmos como exemplos um relógio equipado com dispositivo que mede 

distâncias percorridas e batimentos cardíacos do usuário, e, em contraste, um relógio 

multifuncional inteligente como o lançamento da Apple citado anteriormente. 

 Enquanto o primeiro se acopla ao corpo e possui funcionalidades que metrificam 

impressões corpóreas do usuário, a leitura dos dados ocorre na tela digital do relógio. Nesse 

caso, fica a cargo do utilizador dar um fim útil a essas informações, tomando-as como 

feedback acerca de seu desempenho na prática esportiva e calibrando sua dose diária de 

exercícios, por exemplo.  

                                                
97 Em nosso estudo, damos atenção aos wearable devices como ferramentas de acesso ao ambiente de cellspace. 

No entanto, vale lembrar que outras tecnologias acessam este ambiente repleto de dados – ou nuvem, como 
discutimos anteriormente. Smartphones, laptops, videogames e outros aparelhos possuem tal característica. 
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No segundo caso, o artefato recolhe dados durante o monitoramento das atividades 

físicas realizadas pelo usuário e os envia para uma série de aplicativos que periodicamente 

ganham downloads para novas funções. Além de compartilhar os resultados de performance 

do usuário em sites de redes sociais, o aparelho é capaz de geolocalizar outros usuários por 

meio de sensores e conexão com a internet. Em última análise, cabe sempre ao usuário 

conferir sentido (ou não) a essas funções. 

A conexão que se forma entre o corpo e o aparato parece ser um dos pontos cruciais 

para entendermos as questões de hibridização entre humanos e objetos sociotécnicos. Essa 

conexão é também o ponto nodal para entendermos como empresas como a Nike ou a Apple 

estão utilizando estrategicamente essa forma de comunicação com seus consumidores em seus 

produtos, conforme discutimos nos capítulos anteriores. 

Porém, como definir com precisão o que caracteriza uma wearable technology? No 

campo da moda, autores como Ryan (2014, p.6) afirmam que estamos vivendo a era das 

“roupas inteligentes, tecidos responsivos, vestimentas computacionais e tecnologias de 

moda”. A estudiosa (2014, p.26-27), no entanto, considera relógios de pulso lançados em 

1790 como uma tecnologia vestível e lembra que, em 1870, depois da invenção das lâmpadas 

incandescentes, o relojoeiro francês Gustave Trouvé produziu uma linha de joias eletrônicas 

com pequenos bulbos de 4 volts que acendiam.  

Já em 1960, foram desenvolvidos óculos computadorizados para leitura de lábios 

usando LEDs (Light-Emitting Diodes), que operavam como um tradutor de linguagem para 

pessoas com deficiência auditiva. Nesse exemplo, um computador capta os diferentes 

fonemas e fornece uma série de cores nos LEDs para o usuário identificar a fala (RYAN, 

2014, p.41). Donati (2005, p.24), em pesquisa histórica sobre aparatos tecnológicos que eram 

acoplados ao corpo, lembra que, em 1665, já havia uso de instrumentos para adicionar e 

incrementar qualidades aos órgãos naturais (óculos, por exemplo). 

 Se traduzirmos literalmente wearable technology como tecnologia vestível, caímos 

no risco semântico de considerar qualquer objeto que usamos em contato com o corpo como 

pertencente a essa categoria.  

 Sem intenção de desmerecer a visão de Susan Ryan, citada no trecho anterior, 

entendemos ser fundamental encontrar, para essa pesquisa, uma definição para wearable 

technology. Tal definição pode nos auxiliar a estruturar com mais clareza as relações entre os 

elementos humanos e não-humanos, bem como entender como se materializam estratégias de 

comunicação amparadas pelas retóricas do consumo nesse cenário. Essa categorização nos 
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auxilia, inclusive, a fazer a seleção de exemplos que iremos discutir em profundidade no 

capítulo seguinte. 

Em busca de um modelo metodológico que nos auxiliasse a estabelecer uma 

definição para wearable technology, conforme mencionamos, escolhemos o procedimento de 

Cartografia de Controvérsias (LEMOS, 2013; VENTURINI, 2012; LATOUR, 2005, 2013), 

que oferece um roteiro bastante pertinente ao tema. Vamos apresentar primeiramente o 

modelo de Cartografia de Controvérsias (CC) aplicado à ideia de wearable technology para 

entendermos alguns dos pontos de incerteza que permeiam nosso objeto de estudo. 

O método de Cartografia de Controvérsias98 teve suas ideias centrais desenvolvidas 

pelo sociólogo Bruno Latour, entre outros pesquisadores, em uma série de trabalhos. Para esse 

projeto de pesquisa propomos um modelo de CC baseada nos roteiros propostos por Lemos 

(2013) e Venturini (2012). 

A princípio, faz-se necessário entender o que pode ser considerada uma controvérsia 

para os fins desse trabalho de doutoramento. Pedro (2010, p.87) ensina que, de modo simples,  
pode-se definir controvérsia como um debate (ou uma polêmica) que tem por 
“objeto” conhecimentos científicos ou técnicos que ainda não estão 
totalmente consagrados. Isto significa que os objetos privilegiados de tais 
análises são as chamadas “caixas-cinza”, ou seja, questões de pesquisa que 
ainda portam em si controvérsias, interrogações, que ainda não se 
constituíram em uma “caixa preta”. 

A partir dessa ideia do que é uma controvérsia, trazemos Venturini (2012, p.1) para a 

discussão. Ele explica que a Cartografia de Controvérsias é um conjunto de técnicas para 

investigar disputas de assuntos públicos que, necessariamente, não precisam estar ligados a 

assuntos tecnocientíficos. O autor ainda afirma que tal metodologia foi introduzida por Bruno 

Latour como um exercício didático da TAR, mas gradualmente evoluiu para um método de 

pesquisa que atinge diversas áreas de conhecimento. Sobre o método que utilizamos nessa 

pesquisa, é importante enfatizar que 

Exploração e representação sempre andam juntos na cartografia. Nenhum 
cartógrafo sério deveria percorrer um território sem tomar notas, rabiscar 
planos e alterar atlas anteriores. Esta é a maneira que os mapas têm sido 
manufaturados: através de um constante ajuste de observações e descrições. 
O mesmo acontece para a Cartografia de Controvérsias (VENTURINI, 2012, 
p.2).  

 A metáfora com a cartografia não é meramente simbólica. Como veremos a seguir, a 

essência da metodologia utilizada consiste em uma constante exploração, organização de 

                                                
98 Pedro (2010, p.89) ensina que a Cartografia de Controvérsias é um método de investigação que “parece ir na 

contramão da tradição científica, pois se volta não para os conhecimentos já solidificados, mas para as 
situações de incerteza, risco e conflito”. 
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notas sobre descobertas e, acima de tudo, uma tentativa de estabelecer como os diferentes 

elementos aqui apresentados formam objetos pertinentes para essa investigação.  

 Nessa pesquisa, “a cartografia de controvérsias nos auxilia a enxergar sobretudo 

espaços de mediação” (PEDRO, 2010, p.92). Ao explorarmos termos como mapas, 

cartografia e topografia em um estudo envolvendo o trinômio comunicação-consumo-

tecnologia, estamos propondo o estabelecimento de possíveis caminhos, trilhas e rumos para 

refletirmos acerca do social e das complexas associações entre humanos e não-humanos que 

se dão nesse espaço.  

Por meio da TAR, conseguimos entender a rede engendrada entre humanos e não-

humanos no contexto das WTs, e a partir da CC podemos estruturar um esboço para delimitar 

o que é wearable technology e o que não se enquadra nessa categoria. Vale adiantar que 

utilizamos como inspiração para o modelo a definição de games proposta por Juul (2005). O 

pesquisador dinamarquês estabeleceu uma ideia que permite compreender o que pode ser 

considerado um game, o que não pode ser considerado um game e, ainda, o que pode ser 

entendido como borderline cases (ou casos fronteiriços) entre as categorias game e não-game.  

Sendo assim, no tópico seguinte, iremos explicar alguns dos fundamentos do método 

de Cartografia de Controvérsias, assim como a sequência de diferentes fases que compõem 

este tipo de abordagem. 

 

4.2 Abordagem metodológica baseada em uma Cartografia de Controvérsias 

Alguns passos são fundamentais para trilharmos o caminho das Cartografias de 

Controvérsias. O primeiro é ter em mente que os analistas não criam controvérsias, pois estas 

são inerentes aos atores e actantes da rede. Os analistas mapeiam as controvérsias (LEMOS, 

2013, p.117).   

Um segundo passo importante é entender que a implementação de uma análise de CC 

com foco na área tecnológica deve ser compreendida como uma abordagem interdisciplinar, 

sendo que diferentes campos contribuem para o projeto, tais como comunicação e consumo, 

sociologia, ciência da computação, estudos de mídia e análise política (MARRES, 2015, 

p.657).  

O terceiro passo basilar para uma CC é saber que ela serve para propósitos 

exploratórios focando-se em detectar relações entre atores sociais (MARRES, 2015, p.661). 

No caso das wearable technologies, em nossa tese, inicialmente mapeamos diversos exemplos 

potencialmente controversos dessa área, buscando aportes teóricos para entender como a 
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controvérsia se dá neste ecossistema. Uma vez entendida a controvérsia, passamos a executar 

o método de CC.  

Ao nos debruçarmos sobre o método de Cartografia de Controvérsias, olhamos para 

as incertezas em estado instável. E quando as relatamos metaforicamente, vamos observando 

o “magma se solidificar” (Venturini, 2012). É essencial ressaltar que neste início de percurso 

metodológico, o analista 
deve ter em mente ainda três precauções: adaptação, redundância e 
flexibilidade. A primeira é transformar o terreno em algo plano, devendo se 
adaptar às diversas posições dos mediadores. A segunda precaução é a que 
diz respeito às redundâncias. Uma cartografia não significa colocar tudo em 
um único mapa. Questões se sobrepõem e muitos mapas podem ser feitos. A 
terceira é em relação à flexibilidade. As cartografias devem ser flexíveis e 
não se renderem à tentação de esgotar o problema em uma totalidade 
(LEMOS, 2013, p.118). 

Esses pressupostos iniciais são o primeiro promontório do percurso cartográfico. A 

flexibilidade nessa pesquisa se dá ao estudarmos o trinômio tecnologia-comunicação-

consumo entendendo que teremos certos ajustes em nosso trajeto. As redundâncias surgem 

quando observamos diferentes aparatos vestíveis dentro do campo da wearable technology.  

Não é objetivo desse trabalho fazer um único e completo mapa definitivo, o que seria 

uma tarefa quase impossível. Caso fosse nosso intento, certamente passaríamos por uma 

situação parecida à das personagens do conto “Sobre o rigor da ciência”, do escritor argentino 

Jorge Luís Borges, que, ao tentarem criar uma representação cartográfica perfeita de uma 

província, acabaram criando um mapa que cobria – fisicamente – toda a região. 

Diferentemente das personagens de Borges, não pretendemos mapear todas as possibilidades. 

Somos cercados por controvérsias de todo tipo. Para Latour (2005, p.22), há cinco 

grandes campos de incertezas/controvérsias advindos do social sobre a natureza: a) dos 

grupos, b) das ações, c) dos objetos, d) dos fatos e e) dos tipos de estudos feitos sobre o rótulo 

da sociologia. Neste processo de cartografia, damos ênfase às naturezas das ações e à 

variedade de agentes gerando processos no contexto observado. Aqui, estabelecemos as 

principais relações entre os elementos humanos e não-humanos na rede. Também 

privilegiamos a natureza dos objetos e os tipos de agências que esses elementos sociotécnicos 

desempenham nos processos que estamos observando, entendendo que há a mediação do 

consumo entre o polo humano e não-humano. 



 

 

141 

Conforme mencionado, há diferentes visões sobre como é possível utilizar o método 

de CC em pesquisas. Em nossa tese, iremos utilizar o modelo Cartografia de Controvérsias99 

que Lemos (2013, p.118) desenvolveu a partir de Venturini (2012) e que se apresenta como o 

seguinte roteiro, dividido em etapas distintas100:  

1.Fase de identificação geral da controvérsia, que consiste em: a) definir em 

detalhes a controvérsia; b) observar, descrever e sustentar a razão do objeto ser controverso; 

c) identificar se a controvérsia é fria/quente (se está sendo discutida ou não nesse momento 

academicamente, midiaticamente etc), presente/passada, secreta/pública, de difícil 

acesso/acessível; d) coleta de informações (opiniões variadas, declarações, informantes 

privilegiados, pesquisa, notícias, literatura etc); e) identificar os actantes humanos e não-

humanos e esboçar a rede que os liga; f) identificar as visões universais e ideologias101. 

2.Fase de aprimoramento dos dados que se fundamenta em: a) ouvir/observar 

todos (ou o maior número possível de) actantes; b) buscar compreender diferentes pontos de 

vista; c) estruturar uma descrição o mais completa possível da controvérsia; d) estabelecer um 

peso proporcional aos actantes buscando uma simetria. 

3.Fase de finalização que é fundamentada em criar: a) um glossário de termos 

controversos e aceitos102 (tal glossário reúne os principais temas e jargões que cercam a 

controvérsia, atuando como um guia introdutório para entendermos o objeto analisado); b) 

repertório de documentos (formado por vídeos, manuais de instrução, material publicitário de 

wearable devices); c) análise de literatura especializada (nessa tese, formada pelas referências 

bibliográficas); d) Análise de opiniões publicadas em mídias; e) mapas de posições contrárias 

ou ações de discordância; f) limites ou a escala da controvérsia; g) diagrama dos atores-rede; 

h) uma breve linha do tempo da controvérsia; i) tabela das principais opiniões divergentes 

(um quadro que busca exibir os principais pontos de vista opostos sobre o tema abordado). 

                                                
99 Vale ressaltar que o método de Cartografia de Controvérsias é multidisciplinar e utiliza diferentes 

instrumentos consagrados como surveys, entrevistas com especialistas, observação participante etc. Por meio 
de diferentes abordagens, nos aproximamos desse “social cambiante e múltiplo” e encontramos possíveis 
respostas para nossas indagações (PEDRO, 2010, p.88). 

100 Ampliando a discussão sobre esse tema, o pesquisador André Lemos criou um blog na internet no qual 
fornece uma série de exemplos práticos de Cartografias de Controvérsias no endereço 
<https://cartografiadecontroversias.wordpress.com/>. Acesso em 18/01/2017. 

101 Em nosso caso, a ideologia é concebida no que Thompson (2007, pp. 13-18) denomina de sentido “neutro”, 
ou seja, a ideologia compreendida como sistema de crenças e visões de mundo. Para outras conceituações do 
termo “ideologia” ver: Thompson (2007).   

102 O glossário disponibilizado nas primeiras páginas desta tese de doutorado é um dos frutos da Cartografia de 
Controvérsias. 
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A partir desse roteiro, iremos trabalhar a Cartografia de Controvérsias como método 

para investigar a categoria de wearable technology e, consequentemente, para esboçar um 

modelo de categorização para este tipo de tecnologia.  

 

4.3 Uma cartografia de controvérsias para wearable technology 

Seguindo os modelos de roteiros propostos por Lemos (2013) e Venturini (2012) e 

realizando algumas adaptações necessárias para o nosso objeto de estudo, iremos apresentar 

nesse tópico a nossa Cartografia de Controvérsias. Vale relembrar que este método não busca 

encontrar fórmulas ou definições absolutas. Como ferramenta derivada da Teoria Ator-Rede, 

busca deflagrar novos olhares sobre as associações do social e instigar um pensamento 

analítico/crítico sobre o tema abordado (no caso, as WTs). 

 

Controvérsia observada 

 

Wearable technology. Mais precisamente: o que pode ser considerado como uma wearable 

technology no contexto dessa tese? Como classificar determinados aparatos que se enquadram 

nesse tipo de tecnologia? 

 

Fase de identificação geral da controvérsia 

 

A) Definição da controvérsia (sob diferentes pontos de vista): 

Rettberg (2014, ps.63-64) define wearable technology como um tipo de tecnologia 

com capacidade de conexão online e capacidade para registrar automaticamente os dados 

gerados pelo corpo do usuário. Essa autora ainda afirma que os aparatos desse mercado estão 

ampliando o interesse de empresas em monitoramento e análise de dados pessoais, além de 

revelar possibilidades promissoras para marcas, produtos e serviços. 

Já Richmond (2013, p.7) define WT como um tipo de tecnologia que pode ser usada 

sem as mãos e está sempre conectada com a internet ou outros aparelhos por meio de 

sensores, tornando-a sensível ao ambiente ao redor. Os devices dessa categoria coletam e 

compartilham informações do usuário e podem expandir suas capacidades com downloads e 

atualizações periódicas de software. Esse autor ainda ressalta que tais aparatos estão 

enquadrados no cenário de Internet das Coisas. 
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Em um conhecido site brasileiro de notícias sobre mídia digital,103 wearable 

technology é descrita como algo que abarca artefatos “vestíveis” que propõem uma integração 

cada vez maior entre tecnologia e ser humano. Já no site Wikipedia104, encontramos a 

definição de que a wearable technology está diretamente relacionada com o campo da 

computação ubíqua105 e a história e desenvolvimento dos computadores vestíveis que se 

proliferam no cenário contemporâneo, aumentando ou ampliando funcionalidades do corpo.  

No site Wikipedia há ainda a alegação de que um dos primeiros wearable devices 

teria sido um relógio com calculadora criado em 1980. Este último ponto reforça o que 

estamos discutindo: pelo fato de o relógio possuir uma calculadora digital e estar em contato 

com o corpo do usuário, na visão do post da Wikipedia, ele é considerado uma wearable 

technology. 

No blog do curso de Sistemas de Informação da USP106, encontramos um longo post 

discorrendo sobre o que podemos enquadrar na categoria de tecnologia vestível. Os exemplos 

vão desde um antigo aparelho usado para manipular o resultado de dados em cassinos que 

podia ser disfarçado na roupa, passando por relógios com calculadoras, até chegar aos 

smartphones repletos de recursos. 

Donati (2005) entende tais tecnologias como computadores vestíveis e ressalta a 

comunicação humano/não-humano que tais objetos estabelecem, oferecendo um interessante 

cenário para ponderarmos tecnologia e sociedade. 

Os diferentes pontos de vista não podem ser considerados em definitivo como certos 

nem errados. São visões de mundo. Nesta fase de definição da controvérsia, buscamos 

diferentes olhares para iniciarmos uma reflexão mais aprofundada. No percurso de coleta de 

diferentes posicionamentos sobre o tema, nos deparamos com outras diferentes opiniões. No 

entanto, pelo fato de algumas se sobreporem, optamos por utilizar somente estas nesta 

primeira fase. 

 

 

                                                
103 Conforme reportagem 20 produtos com tecnologia de vestir. Saiba o que é wearable technology!. Disponível 

na URL <http://porquenaopenseinisso.com.br/2014/01/06/20-produtos-tecnologicos-que-voce-ira-vestir-saiba-
o-que-e-wearable-technology/>. Acesso em 18/01/2017. 

104 Conforme post na URL <http://en.wikipedia.org/wiki/Wearable_technology>. Acesso em 18/01/2017. 
105 Segundo Weiser (1991), o termo “computação ubíqua” se refere a uma grande quantidade de dispositivos 

digitais conectados entre si e com o espaço ao redor, gerando uma espécie de onipresença de conexões 
tecnológicas no cenário contemporâneo. Já Santaella (2014, p.3), considera computação ubíqua a 
“possibilidade de movimentação física humana levando junto consigo serviços computacionais”. 

106 Disponível na URL <http://www.each.usp.br/petsi/jornal/?p=1292>. Acesso em 18/01/2017. 
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B) Fase de sustentação da controvérsia: 

As definições do tópico anterior são controversas em diferentes aspectos. Alguns 

autores/estudiosos/pesquisadores entendem wearable technology como algo que registra 

impressões corpóreas. Outros a consideram uma tecnologia conectada full time que 

compartilha dados do usuário. Alguns entendem wearable technology como um aparelho com 

componentes eletrônicos que se acopla ao corpo, e há ainda aqueles que postulam que 

qualquer objeto que possui tecnologia e é vestível pode ser considerado WT (como lentes de 

contato, por exemplo).  

Nesse contexto, podemos perceber que uma definição mais precisa nos auxiliaria a 

entender melhor nosso objeto. Mais do que isso, por meio de uma delimitação mais precisa do 

que é wearable technology, poderíamos reunir exemplos mais homogêneos para serem 

analisados no próximo capítulo, buscando entender como a configuração humano/não-

humano articula processos comunicacionais amparados pelas retóricas do consumo. 

 

C) Fase de identificação da controvérsia: 

Wearable technology é um tema que pode ser considerado “quente”, seguindo o 

raciocínio da Cartografia de Controvérsias, no sentido que está sendo comentado em diversas 

plataformas midiáticas (revistas de tecnologia, blogs, jornais e em programas de televisão). 

Outro fato que sustenta esse ponto é o grande número de empresas que estão criando produtos 

com esta tecnologia, como a Nike, Apple, Do Bem, Google, Samsung, entre outras.  

Reportagens e posts recentes de veículos com grande audiência na internet, como 

The New York Times107, O Estado de São Paulo108, o blog brasileiro de tendências em 

tecnologia Update or Die109 e pesquisas sobre o tema advindas de institutos como Juniper 

Research110, sinalizam uma atenção cada vez maior pelo assunto por parte da mídia 

especializada e empresas de pesquisa de mercado. Forma-se um ciclo entre as empresas 

fabricantes deste tipo de produto, veículos midiáticos e institutos de pesquisa de mercado, 

gerando um sistema de divulgação e discussão que coloca em pauta esse tipo de tecnologia.  

                                                
107 Conforme reportagem Apple Is Set to Make Push Into Monitoring Health and Home. Disponível na URL 

<http://www.nytimes.com/2014/06/02/technology/apple-monitors-for-health-and-
home.html?emc=eta1&_r=1>. Acesso em 18/01/2017. 

108 Conforme reportagem Que computador vestir. Disponível na URL <http://blogs.estadao.com.br/renato-
cruz/que-computador-vestir/>. Acesso em 18/01/2017. 

109 Conforme post Tinitell: o wearable vencedor do SXSW Accelerator. Disponível na URL 
<http://www.updateordie.com/2015/03/18/sxsw-accelerator-wearables-em-destaque/>. Acesso em 18/01/2017. 

110 Conforme link da pesquisa Smart wearables market to generate $53BN hardware revenues by 2019. 
Disponível na URL <http://www.juniperresearch.com/press/press-releases/smart-wearables-market-to-
generate-$53bn-hardware>. Acesso em 18/01/2017. 
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Grande parte dos aparatos que se enquadram no mercado de wearables são vendidos 

para o consumidor final, tornando a maioria deles de acesso público. A pulseira Nike+ 

Fuelband, quando foi lançada em 2012, custava aproximadamente US$ 149,00111, o preço 

equivalente de um acessório esportivo da marca.  

No Brasil, já há um produto equivalente ao da Nike: a pulseira Máquina112, da 

empresa de sucos naturais Do Bem, que custa R$ 250,00. Comparativamente, essa pulseira 

inteligente custa um pouco menos que um smartphone da marca Mirage – considerado o mais 

barato da categoria no Brasil113. 

Logicamente há produtos da categoria wearable com valor mais alto, como é o caso 

do iWatch, que chega a custar mais de R$ 4.000,00 em lojas brasileiras especializadas em 

tecnologia. No entanto, ressaltamos que a ampliação de mercado para esse tipo de produto já 

demonstra uma margem de opções maior para diferentes públicos sinalizando perspectivas 

promissoras. 

 

D) Fase de coleta de informações: 

No trajeto dessa tese de doutoramento, nos concentramos inicialmente em pesquisa 

documental e bibliográfica para constituirmos o escopo do projeto. A bibliografia encontrada 

no final deste trabalho, formada por artigos, livros, sites, reportagens e demais referências que 

citamos no decorrer do texto, são a base para conduzir esta investigação. 

Objetivando aprimorar conhecimentos e constituir uma visão mais clara sobre como 

podemos definir a ideia de wearable technology, buscamos as considerações de especialistas 

brasileiros e estrangeiros do mercado de comunicação e tecnologia. Vale esclarecer que este é 

o ponto principal de nossa Cartografia de Controvérsias, e que foi a base de pensamento para 

estruturarmos nossa definição de wearable technology.  

Foram realizadas entrevistas de caráter qualitativo em duas etapas: a primeira em 

março/abril de 2015, com especialistas brasileiros, e a segunda em março/abril de 2016, 

durante o período de doutorado “sanduíche” na Europa Central. Na primeira etapa (2015), 

                                                
111 Conforme reportagem Nike pode abandonar fabricação das pulseiras FuelBand e focar em apps. Disponível 

na URL <http://idgnow.com.br/mobilidade/2014/04/19/nike-vai-abandonar-fabricacao-das-pulseiras-
fuelband/>. Acesso em 18/01/2017. 

112 Conforme visto no site oficial do produto na URL <http://dobem.com/maquina/> o aparato parou de ser 
fabricado, mas uma busca na internet que revela que é possível adquirir o mesmo em algumas lojas 
especializadas. Acesso em 18/01/2017. 

113 O smartphone em questão custa R$ 259,00 conforme visto na loja online da marca na URL 
<http://www.mirage.com.br/smartphone-mirage-41s-3g-quadcore-1gb-ram-dual-camera-5mp-3mp-tela-45--
dual-chip-android-5-1-preto/p?idsku=2791&gclid=CPnQyYeJrtACFcSBkQodVjcNhg>. Acesso em 
18/01/2017. 
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entrevistamos três profissionais dessa área para aprimorarmos nossa base de conhecimento: 

Terence Reis, empreendedor digital e sócio da agência de soluções mobile Pontomobi; 

Ricardo Cavallini, fundador do Makers Brasil114, plataforma de educação e inovação focada 

na criação e desenvolvimento de produtos tecnológicos; Rodrigo Tafner, coordenador do 

curso de graduação da ESPM em Sistemas de Informação em Comunicação e Gestão. Vale 

ressaltar que os três entrevistados concordaram em ter seus nomes e opiniões divulgados neste 

trabalho acadêmico. Por questões de organização de informação, primeiramente iremos 

apresentar as ideias centrais advindas das entrevistas com os profissionais brasileiros e, em 

seguida, com os profissionais estrangeiros. 

 As entrevistas foram conduzidas online seguindo um roteiro de perguntas. As 

respostas completas podem ser encontradas no Apêndice D, ao final deste trabalho. Optamos 

por um roteiro de questões sintéticas e objetivas com o intuito de evitar possíveis desvios do 

tema central de nossa tese. As perguntas dirigidas aos entrevistados foram: 

1-) Fale brevemente sobre você e sua relação com o mercado de comunicação e 

tecnologia. 

2-) O que você entende pela expressão wearable technology? 

3-) Nike+ Fuelband encerrou a produção de sua pulseira smart e vai focar em apps 

de esporte para smartphone. O Google Glass teve seu lançamento cancelado. Na sua opinião, 

estas empresas estão conseguindo utilizar estrategicamente estes produtos? 

4-) Quem está usando bem as wearable technologies em termos de comunicação e 

marketing? 

5-) Na sua opinião, qual o melhor wearable device produzido até agora? Por quê? 

Apresentamos a seguir uma síntese de algumas considerações feitas pelos 

entrevistados, que, segundo o método de Cartografia de Controvérsias, podem ser 

considerados “informantes privilegiados”. Vale frisar que sintetizamos a resposta da pergunta 

1 no primeiro parágrafo desta página, apresentando um breve curriculum dos entrevistados 

para não perdermos o foco de nosso estudo. 

 

O que você entende pela expressão wearable technology? 

Para Terence Reis, wearable technology é o termo que o mercado utiliza para 

classificar os devices não-smartphone e que, no modo analógico, são vestíveis. Para o 

profissional, um martelo é uma tecnologia, um lápis também. Porém, ele entende que aqui 

                                                
114 Mais informações sobre o Makers se encontram na URL <http://makers.net.br/>. Acesso em 18/01/2017. 
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está se falando especificamente de tecnologia de informação: hardware aliado a software em 

objetos vestíveis.  

Terence aponta que essa discussão semântica é complexa, mas existe hoje no 

mercado uma definição bastante objetiva, que define wearable technology como hardware 

unido a software em objetos que reproduzem a forma (e eventualmente a função) de outros 

objetos vestíveis. É essencial destacar que, na fala de Reis, encontramos ecos da ideia de 

computador vestível proposta por Donati (2005). 

Ricardo Cavallini afirma que wearable technology se refere a roupas e acessórios 

que contêm eletrônica avançada. Cavallini lembra que óculos analógico também poderiam ser 

chamados como tal. Afinal, também são tecnologia e também são wearable, mas esta 

desconstrução do termo, segundo o empresário, rende uma discussão infinita.  

É preciso lembrar que essa não é uma terminologia técnica e que o termo nasceu e se 

popularizou para diferenciar vestimentas que estão ganhando novas funcionalidades por 

intermédio de microprocessadores. Portanto, ainda que um relógio da década de 80 já seja 

digital e tenha um microprocessador, ele não é considerado como wearable technology, pois 

não adiciona características, conexão com internet/devices ou outras funcionalidades como 

geolocalização e monitoramento de impressões do corpo do usuário.  

Cavallini considera que esse é um mercado que ainda está pouco desenvolvido. Os 

exemplos mais comuns ainda são restritos a óculos, relógios e pulseiras, mas no futuro 

teremos uma gama mais ampla de produtos, inclusive “invisíveis”. Ou seja, com funções 

novas, mas incorporadas às vestimentas de uma maneira que não esteja visível (como um 

relógio ou pulseira). Weiser (1991, p.94) já preconizava essa característica de determinados 

devices tecnológicos ao afirmar que as tecnologias mais profundas são aquelas que 

desaparecem, que se misturam ao tecido da vida cotidiana e se tornam invisíveis. 

Rodrigo Tafner responde que wearable technology é tudo aquilo que se usa (no 

sentido de wear – vestir) e que faça algum processamento de informação. Sendo assim, óculos 

tradicionais não são WT, pois não processam nenhum dado em sua estrutura. Um iPhone não 

é WT, pois não é vestível ou hibridizado ao corpo. Porém, Tafner considera que os 

smartwatches como o iWatch e outros similares como Gear, Moto360 e Peeble são WT 

porque são vestíveis, processam dados e se conectam a outros devices. 

Os três entrevistados enfatizam que os produtos wearable demandam algum tipo de 

conexão com a internet ou com outros aparatos. Também reforçam que a tendência a se 

tornarem invisíveis no cotidiano é algo bastante pertinente para a categoria.  
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Sobre este último ponto, Lemos (2008), em post para seu blog Carnet de Notes115, 

argumenta que, com tecnologias mobile, “estamos presenciando novos processos de 

‘invisibilidade’ nas cidades contemporâneas”; nesse sentido, smartphones, aparelhos de GPS, 

wearable techs e uma infinidade de outros aparelhos se inscrevem no espaço urbano e vão se 

naturalizando e se mesclando cada vez mais com corpos, prédios, carros e outros elementos 

da paisagem urbana. 

 

Nike+ Fuelband encerrou a produção de sua pulseira smart e vai focar em apps 

de esporte para smartphone. O Google Glass teve seu lançamento cancelado. Na sua 

opinião, estas empresas estão conseguindo utilizar estrategicamente estes produtos? 

Terence Reis diz que, a princípio, essas empresas não estão conseguindo dar um 

direcionamento estratégico para os produtos, mas que é preciso lembrar que essas mesmas, 

agora, trabalham sob o paradigma do fail fast, onde é comum tirar o produto do mercado ou 

mudá-lo rapidamente, caso necessário. Reis reflete que um ponto estratégico nesse contexto 

seria, portanto, o lançamento de produtos incompletos (em estágio beta), a serem validados 

pelo consumidor. Nesse sentido, há uma urgência de ajustes e o reconhecimento rápido de 

possíveis fracassos. 

Cavallini recorda que a Nike direcionou esforços em aplicações de software para 

aplicativos esportivos e que ainda é cedo para dizer se o encerramento da produção do device 

Fuelband significa a saída da empresa desse mercado. Segundo ele, a empresa pode estar 

abandonando o mercado, ou talvez esteja apenas abandonando o hardware e focando seus 

esforços no software.  

No momento atual, com várias empresas lançando gadgets ligados ao universo do 

esporte, talvez não faça sentido para a Nike investir em produção e desenvolvimento para uma 

nova versão do produto tendo como concorrentes organizações com experiência e poder 

financeiro, como Apple, que acabou de lançar o iWatch.  

O recém-lançado produto da Apple, inclusive, permite que o usuário faça o 

download do aplicativo Nike+ e reproduza a experiência e os features da pulseira na interface 

do smartwatch. Nesse estágio de amadurecimento, ainda percebemos muitas sobreposições, 

instabilidades e incertezas em relação aos produtos e decisões que as empresas tomam em 

relação aos produtos. 

                                                
115 O post em questão leva o título de Invisibility e pode ser acessado na URL 

<http://andrelemos.info/invisibility/>. Acesso em 18/1/2017. 
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Para Tafner, os são dois casos bem distintos. A Fuelband foi relativamente bem-

sucedida se considerarmos o setor bastante novo em que ela foi lançada, mas a pulseira não se 

atualizou perante outras marcas concorrentes de smart bands que se proliferaram no mercado 

nos últimos três anos.  

O Google Glass não foi lançado. Segundo o entrevistado, o Glass é um projeto 

patrocinado pelo Chief Executive Officer da Google, Larry Page, e fazia parte de um grupo de 

projetos especiais da empresa em um laboratório experimental conhecido como Lab X. Os 

profissionais envolvidos na produção dos óculos receberam resistência de diversos setores e 

uma série de críticas sobre como o aparato vestível poderia ser uma ameaça à privacidade das 

pessoas. Por conta disso, o projeto teria sido abandonado. Vale atentar também que o Google 

Glass poderia concorrer com outro projeto embrionário da empresa: o Android Wear, um 

relógio inteligente que foi lançado para competir com o iWatch. 

 

Quem está usando bem as wearable technologies em termos de comunicação e 

marketing? 

“Nike usou bem – tanto é que ainda se fala na Nike+ Fuelband mesmo depois de 

cancelada”, diz Reis. O empresário aponta que o Google Glass cumpriu sua função, mas 

desde o início ficou marcado pela questão dos “glassholes”116, de informações incorretas e 

confusão sobre seu posicionamento, resultando em um uso inadequado de comunicação e 

marketing.  Para Terence, alguns exemplos de destaque do atual mercado de wearables são a 

Pulseira Fitbit (há quase três anos no mercado e com uma base de usuários fiel ao produto) e 

o iWatch, que está investindo pesadamente na plataforma de hardware e software. O mercado 

de smatwatches, inclusive, está atraindo grandes empresas como Sony, LG, Motorola, Google 

e Samsung. 

Ricardo Cavallini aponta o iWatch como o exemplo de maior destaque do mercado 

atual de wearable devices. 

Tafner entende que tecnologia para wearable devices ainda é muito incipiente, mas 

há bons produtos, como a pulseira Jawbone da marca Up, e o relógio inteligente Moto360 da 

Motorola. O professor considera que poucos desses produtos estão fazendo grandes esforços 

de comunicação atualmente e recorda que alguns deles não estão sequer disponíveis em 

território brasileiro. 

                                                
116 Expressão criada na internet para designar usuários de Google Glass que se comportam literalmente como 

“estúpidos”, usando seus devices em excesso ou desrespeitando a privacidade alheia. 
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Santaella (2014) destaca que os aparelhos de comunicação mobile, pertencentes ao 

universo da Internet das Coisas, e os elementos que formam a chamada computação ubíqua 

estão reconfigurando a cultura contemporânea, a maneira como indivíduos se relacionam, a 

educação e a maneira pela qual empresas/marcas estão fazendo negócios.  

A autora (SANTAELLA, 2014) ainda destaca que o corpo humano, as cidades e um 

grande número de aparatos tecnológicos tendem cada vez mais a se comunicar gerando 

interfaces nas quais será possível estabelecer estratégias de comunicação e marketing. Em 

nosso trabalho, entendemos que modelos de negócios utilizando as wearable technologies 

ainda estão em fase embrionária, e que há um potencial muito maior para ser explorado em 

novos aparatos que venham a surgir no mercado. 

 

Na sua opinião, qual o melhor wearable device produzido até agora? Por que? 

Terence Reis destaca o Peeble smartwatch, por conta de sua interface intuitiva, boas 

funcionalidades e pelo fato de ele ter sido lançado por meio de um financiamento coletivo 

com investimento arrecadado por internautas por meio de crowdfunding117 no site Kickstarter. 

Cavallini não cita nenhum produto específico, mas valoriza produtos que adicionam 

funções que não eram factíveis na vestimenta do dia-a-dia. O empresário ainda diz que 

considera menos interessante um relógio que emite alertas do smartphone do que uma meia 

que aponta se o usuário está pisando errado.  

Tafner ressalta o smartwatch Moto360 pelo seu design e múltiplas funcionalidades, e 

o Myo Armband pela sofisticação de seus sensores de movimento e processamento de 

informações corpóreas. 

 

Na segunda etapa de nossa cartografia de controvérsias, realizada em 2016 durante o 

período do doutorado “sanduíche”, entrevistamos três profissionais estrangeiros para 

aprofundar a percepção do tema: Juraj Babic, professor da disciplina Mass Media na 

Paneurópska vysoká škola (Paneuropean University, Bratislava)118; Dr. Béla Pataki, 

engenheiro elétrico que atualmente trabalha com engenharia de computação aplicada à 

                                                
117 Sites de crowdfunding, como o www.kickstarter.com, são locais de financiamentos coletivos. Nestes sites, 

determinados usuários apresentam ideias – que podem ser games, softwares, histórias em quadrinhos, roteiros 
de filmes etc – e buscam apoio financeiro para completar uma certa quantia em dinheiro e materializar o 
projeto. Os apoiadores de um determinado projeto recebem o produto em primeira mão quando o 
financiamento ocorre com sucesso. 

118 Juraj Babic também atua como pesquisador no grupo francês LEMEL de Paris, que investiga questões ligadas 
ao universo digital. O trabalho da equipe pode ser acompanhada na URL <https://lemel.hypotheses.org/> . 
Acesso em 18/01/2017. 
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inteligência artificial e é professor doutor da disciplina Machine Learning na Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Universidade de Economia e Engenharia, 

Budapeste); René Schallegger, professor da disciplina Game Studies do mestrado em 

Tecnologia da Informação da Alpen-Adria-Universität (Universidade Alpen-Adria; 

Klagenfurt)119.  

As entrevistas, de caráter qualitativo, foram conduzidas presencialmente (em inglês) 

com os participantes seguindo o mesmo roteiro que apresentamos anteriormente: 

 

O que você entende pela expressão wearable technology? 

Para Juraj Babic, a ideia de wearable technology ainda está “usando fraldas” e os 

aparatos vestíveis estão longe de se tornarem plataformas midiáticas eficientes, apesar de toda 

a tecnologia envolvida e o crescente número de usuários. O professor da Pan-European 

University entende que silicone, metal e plásticos são os materiais mais usados para gerar este 

tipo de produto e observa que – em um cenário ideal – seria muito mais conveniente utilizar 

elementos que se mesclassem melhor com a pele humana, E que, inclusive, pudessem usar o 

calor do corpo como bateria –hibridizando-se em um nível mais profundo com o usuário. 

Para o Dr. Béla Pataki, wearable technology é algo que pode ser usado 

“naturalmente” no corpo na vida cotidiana. Os devices dessa categoria devem gerar uma 

experiência imperceptível para seus usuários. Nas palavras do professor: “é uma tecnologia 

que posso esquecer que estou usando, mas me gera algum tipo de feedback/benefício. É como 

uma parte de nosso corpo. Nós não atentamos, por exemplo, para nossos cabelos o tempo 

todo, mas eles estão lá, cumprindo sua função sem que percebamos”. 

 René Schallegger entende o termo como um tipo de tecnologia que abrange 

dispositivos que são usados no corpo (óculos, pulseiras, relógios etc) ou integrados à roupa 

que o usuário está usando (sensores, por exemplo). No entanto, o professor ressalta que uma 

definição para a categoria sempre termina em múltiplas interpretações. 

 

 

 

 

 

                                                
119 René Schallegger atualmente faz seu pós-doutorado na Alpen-Adria-Universität de Klagenfurt sobre o tema 

"Choices and Consequences: Digital Ethics and the Potential for Cyber-Citizenship in Videogames". 
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Nike+ Fuelband encerrou a produção de sua pulseira smart e vai focar em apps 

de esporte para smartphone. O Google Glass teve seu lançamento cancelado. Na sua 

opinião, estas empresas estão conseguindo utilizar estrategicamente estes produtos? 

Sobre o assunto, Babic acredita que tanto a Nike quanto o Google cometeram erros 

tentando oferecer produtos “estéreis”, extremamente focados neles mesmos e que dialogavam 

com dificuldade com outras plataformas. Mas considera que, paradoxalmente, as duas 

empresas geraram informação para outros fabricantes do mercado com suas falhas. No 

entender do professor de mass media, faltou à Nike e ao Google a visão de que um wearable 

device deve ser realmente inseparável do corpo de seu usuário. 

Pataki aponta que tanto a Nike quanto o Google projetaram aparatos que não se 

“encaixam” naturalmente na rotina do usuário. É preciso carregar os devices na tomada com 

frequência e eles lembram ao usuário o tempo todo que existem e precisam de algum tipo de 

rotina de manutenção.  

O Google Glass é um caso mais extremo, pois interfere na aparência física do 

usuário. Fica claramente perceptível no corpo e, de certa forma, é extremamente invasivo. 

Pataki ainda reforça que falta um longo percurso para encontrar soluções tecnológicas que 

efetivamente se hibridizam com o corpo. O ideal, segundo o professor da Universidade de 

Budapeste, seria gerar produtos que usassem energia do corpo do usuário e que fossem mais 

invisíveis no cotidiano. 

Schallegger vê tais dispositivos portáteis – e a lógica tecno-cultural que eles 

estabelecem – como um perigo potencial para a autonomia dos indivíduos. Segundo o 

professor, tais devices recolhem dados sobre a vida privada de seus usuários, e isso é um 

ponto nevrálgico a ser discutido quando uma empresa cogita em lançar um produto dessa 

categoria.  

Mesmo que as empresas de tecnologia, redes de entretenimento, instituições de saúde 

e companhias de seguros nos assegurem de que esses dados só serão utilizados para melhorar 

as nossas vidas (por si só uma declaração questionável), sempre há um ponto de interrogação 

sobre o quanto os usuários estão sendo monitorados, e para quais fins.  

Para além deste sentido, falando em um nível reflexivo, tais aparatos colocam em 

questão a capacidade do indivíduo de tomar decisões autônomas, já que há um aparelho 

enviando mensagens sobre como e quando ele deve praticar seu exercício, que rota deve 

tomar com o carro, etc. Logo, Nike e Google, com seus respectivos produtos, pecaram em não 

minimizar estes questionamentos na criação de seus projetos. 
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Quem está usando bem as wearable technologies em termos de comunicação e 

marketing? 

Juraj Babic comenta que, até então, não temos uma verdadeira wearable technology, 

temos um embrião de ideias associadas a essa expressão. 

Béla Pataki diz que as empresas do campo de esportes e fitness são as que 

compreenderam melhor como comunicar esse tipo de produto. Elas se valem do discurso da 

alta performance e vida saudável para atrair a atenção dos consumidores. Para esse 

pesquisador, o grande desafio da área é que as empresas têm que convencer seus 

consumidores a usarem produtos que devem ser imperceptíveis no cotidiano.  

Para o professor da Alpen-Adria-Universität, o acesso à tecnologia é um dos fatores 

principais relativos a essa questão. Como é habitual, no cenário contemporâneo, com os novos 

desenvolvimentos tecnológicos, indivíduos jovens de classe média com renda livre têm uma 

posição privilegiada como early adopters dessa categoria de produto, mas ela não está sendo 

planejada exclusivamente para esse público.  

Várias companhias de seguros já oferecem descontos para clientes dispostos a gravar 

e/ou transmitir os seus dados de saúde, e as autoridades governamentais nos países da União 

Europeia já expressaram seu interesse em tais regimes. Apesar de ser um uso interessante, é 

preocupante pensar que, futuramente, certas companhias de seguros podem excluir um grupo 

considerável de pessoas que não estejam dispostas a aceitar este regime em seus planos. 

 

Na sua opinião, qual o melhor wearable device produzido até agora? Por quê? 

Para Babic, dos produtos produzidos até agora (e o professor frisa que ainda estão 

longe de serem verdadeiramente wearable technologies), o mais completo é o iWatch devido 

à integração com outras plataformas, ampla gama de aplicativos para download, e bom 

sistema de resposta aos comandos do corpo do usuário. 

Pataki afirma ter lido bastante sobre a pulseira Fitbit e que, aparentemente, o produto 

procura fazer um monitoramento invisível e pouco intrusivo na rotina esportiva do seu 

usuário. Outro exemplo que chama a atenção de Pataki é o iWatch, mas já em outro nível de 

complexidade.  

Schallegger se mostra extremamente crítico em relação à pergunta. Para ele, não há 

ainda um bom wearable device, pois nenhum deles até agora demonstrou um nível de clareza 

sobre como é realizada a monitoração de informações dos usuários e sobre a ética legal no uso 

destes dados.  
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Em síntese: da fala dos seis entrevistados, conseguimos pistas para uma definição 

mais clara sobre o que pode ser considerado wearable technology. As ideias trazidas por Reis, 

Cavallini, Tafner, Babic, Pataki e Schallegger nos auxiliam a visualizar uma separação entre o 

que é tecnologia vestível e o que não pode ser enquadrado na categoria.  

Seguindo os princípios da Teoria Ator-Rede, buscamos entender múltiplas 

associações por meio de visões de especialistas da área, e organizamos esses feedbacks 

seguindo o método da Cartografia de Controvérsias. O material reunido nas seis entrevistas 

estabeleceu a base da etapa de aprimoramento de dados que iremos detalhar em seguida. 

 

E) Fase de identificação de actantes humanos e não-humanos e esboço da rede: 

Nos ecossistemas comunicacionais envolvendo wearable technologies encontramos 

como actantes humanos os usuários de diferentes produtos enquadrados nesta categoria. Por 

outro lado, os actantes não-humanos são os dispositivos (wearable devices) vestidos pelos 

usuários e os aplicativos/site e outros devices com os quais eles se conectam. Entre esses 

diferentes atores, estabelecem-se processos de comunicação em rede que suscitam 

oportunidades para que empresas/marcas fomentem processos de comunicação e consumo. 

Mais do que isso, conforme discutimos no Capítulo 1 dessa tese, os gadgets potencialmente 

podem se transformar em plataformas midiáticas. 

 Utilizando um exemplo prático, podemos imaginar um esportista amador que utiliza 

tecnologia wearable em seus treinos. Este usuário pode vestir uma pulseira Nike+ Fuelband, 

checar seu desempenho nos dados transmitidos para o aplicativo de smartphone e 

compartilhar seus recordes no site de rede social digital Nike+ ou no Facebook. Além disso, 

ele pode ter, no outro pulso, um relógio smart da Apple para se conectar com a internet, 

utilizar uma série de outros aplicativos e monitorar informações sobre sua saúde.  

 Finalmente, esse mesmo usuário ainda pode utilizar um colete Hexoskin para avaliar 

a quantidade de calorias gastas durante o exercício, recebendo feedback por meio de um outro 

aplicativo em seu smartphone. Convém lembrar que alguns desses aparatos utilizados (como 

o Nike+ Fuelband e o iWatch) permitem contato com informações de outros utilizadores do 

mesmo device na rede, permitindo que os usuários troquem informações ou participem de 

competições em torno de melhores performances em práticas esportivas. 
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Figura 23 – Esboço da rede entre actantes humanos e não-humanos 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Na Figura 23, identificamos uma rede articulada entre os usuários (humanos) e 

wearable devices (não-humanos), que podem possuir conexão com aplicativos, sites de redes 

sociais digitais e outros devices. Conforme exemplificamos no parágrafo anterior, nesse 

esboço da rede notamos que certos usuários podem utilizar mais de um device ao mesmo 

tempo e articular constantemente os processos comunicacionais aí presentes. Imaginemos esse 

esboço agora visualizado por uma determinada empresa, que pode, pela atenciosa observação 

dos processos, definir lançamentos de produtos e propor atualizações de software com novas 

funções para os usuários de um certo produto que já se encontra no mercado. 

A figura anterior também nos auxilia a estabelecer as diferentes conexões entre os 

actantes humanos e não-humanos, sinalizando como certos processos comunicacionais 

ocorrem no ambiente permeado pelas tecnologias vestíveis. Os produtos wearable, nesse 

cenário, estabelecem outras configurações para o cotidiano de seus usuários, promovendo 

novas formas para que pratiquem esportes, visualizem informações de saúde, lembrem de 

compromissos importantes, localizem outros usuários da rede que estão por perto etc. Lemos 

(2013, p.60) discute que a TAR pode ser considerada uma “sociologia da mobilidade”, não a 
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mobilidade de transporte de objetos ou da movimentação da informação, mas “a mobilidade 

das associações que compõem os seres, as coisas, os humanos, os não-humanos, o social”. Na 

Figura 23, podemos perceber como as conexões que são estabelecidas entre os elementos 

humanos e não-humanos podem, potencialmente, surgir e se extinguir em um espaço de 

tempo bastante pequeno, ou com o lançamento de um novo produto no mercado. Os actantes 

humanos e não humanos “estão sempre se fazendo e desfazendo como redes”, em constantes 

fluxos, movimentos e circulação de eventos (LEMOS, 2013, p.60). 

 

F) Fase de identificação das visões universais e ideologias: 

A ideia de wearable technology fornece duas descrições: a primeira, que entende WT 

como qualquer objeto que se acople ao corpo e que derive de algum tipo de tecnologia, como 

óculos e aparelhos de surdez, incluindo os objetos inteligentes que estamos tratando nesse 

projeto. A segunda visão é a de que wearable technology seria representada por aparatos 

vestíveis que possuem conexão com internet/outros devices, e monitoram de certa maneira o 

corpo do usuário (deslocamento, gasto de calorias, localização, calor do corpo, batimentos 

cardíacos etc). 

A etapa de identificação geral da controvérsia nos ajuda a enxergar estas relações de 

maneira aprofundada. Sendo assim, a visão universal que temos nesse cenário é a de que há 

uma tecnologia wearable e uma não-wearable. No entanto, identificamos que entre essas duas 

áreas percebidas em nosso estudo há alguns aparatos que transitam em uma zona cinzenta e 

que não se enquadram exatamente em nenhuma das duas categorias.  

Tal constatação é bastante pertinente aos princípios da Teoria Ator-Rede, que não 

busca respostas definitivas ou binárias, mas entendimentos de múltiplas interpretações 

associativas. É essencial estarmos atentos “ao que circula, à redistribuição de tempos e lugares 

em um espaço sem escala”. Por meio da TAR, vamos detectando diferentes articulações e 

deslocamentos dos elementos humanos e não-humanos e aprendemos a enxergar diferentes 

visões de nosso objeto de estudo, afastando definições absolutas e imutáveis (LEMOS, 2013b, 

p.63). 

Com o término dessa etapa, iremos partir para a segunda fase da Cartografia de 

Controvérsias que visa a aprimorar os dados e criar uma descrição mais precisa do que 

estamos examinando neste estudo. 
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Fase de aprimoramento dos dados 

 

A)/B) Pontos de vista dos actantes e outros pontos de vista: 

Seria uma tarefa impossível, para a estruturação dessa pesquisa, fazer um 

mapeamento completo de usuários de todas as wearable technologies disponíveis na 

atualidade. No entanto, tivemos a oportunidade de examinar os actantes humanos e não-

humanos de determinados devices que se enquadram nessa categoria. 

Sobre a pulseira Nike+ Fuelband, realizamos um primeiro estudo (CASTRO; 

MASTROCOLA, 2013) no qual observamos a importância do uso de linguagens lúdicas junto 

a novas tecnologias na concepção de experiência do produto. Nesse contexto, a associação da 

tradicional marca esportiva Nike com a rotina diária de exercícios físicos de seus usuários 

visa a proporcionar uma experiência que permite agregar elementos positivos ao universo 

simbólico da marca. Entendemos que a pulseira Nike+ contribuiu para tornar tangível esse 

universo simbólico, ao trazer para a experiência cotidiana dos usuários os elementos da 

comunicação, do consumo, da tecnologia e do entretenimento (CASTRO; MASTROCOLA, 

2013, p.9). 

Em outro estudo sobre a pulseira Nike+ (MASTROCOLA, 2014), tivemos a 

oportunidade de observar com mais profundidade a experiência de exercício físico, marca, 

tecnologia e consumo. Aqui estudamos em detalhes – por meio de entrevistas com usuários de 

Nike+ seguidas de uma enquete online – os pilares que unem os actantes humanos (usuários 

esportistas) com os não-humanos (pulseira, aplicativo de smartphone e site). E identificamos 

que aspectos de entretenimento e tecnologia são pontos importantes, mas o endosso da marca 

Nike é basilar para compreendermos como se opera a rede humano/não-humano e os 

complexos processos de comunicação amparados pelas retóricas do consumo. 

Outro wearable device analisado foi a pulseira smart da empresa brasileira de sucos 

naturais Do Bem120 (MASTROCOLA, 2014a). A companhia em questão ampliou o seu 

portfólio de produtos com esse dispositivo digital que registra os movimentos do corpo e o 

padrão de sono do usuário. Nesse caso, diferentemente da pulseira da Nike, os actantes 

humanos e não-humanos se hibridizam com foco em aspectos ligados à qualidade de vida 

diária. A pulseira envia informações para um aplicativo de celular que vai dando dicas de 

como melhorar hábitos de saúde no cotidiano (logicamente abrindo um precedente para 

oferecer os sucos naturais da empresa como parte disso). 

                                                
120 A pulseira parou de ser fabricada no final de 2016. 
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As entrevistas feitas com os informantes privilegiados (especialistas e usuários de 

wearables), na fase anterior de nossa CC relatada acima, também fornecem aspectos 

interessantes sobre como se processa a relação humano/não-humano nas experiências com 

wearable technologies.  

É importante ressaltar que há um outro ponto de vista nesse contexto, que demonstra 

que certas tecnologias de caráter analógico vestível (óculos, aparelho dental, lentes de 

contato) e aparatos digitais não-conectados vestíveis (aparelho de surdez, marca-passo, 

smartphone), muitas vezes, são contextualizados como wearables. Esses diferentes pontos de 

vista são fundamentais para elaborarmos uma descrição mais precisa de nosso objeto de 

estudo, que será a base futura para entendermos como uma tecnologia vestível pode articular 

novos processos de comunicação e consumo no entendimento desse trabalho. 

 

C)/D) Descrição da controvérsia e peso dos actantes: 

Dentro do universo abordado nesse trabalho, identificamos a wearable technology 

como um elemento controverso. As delimitações da controvérsia, no entanto, nos auxiliam a 

enxergar um modelo para definir o que é uma wearable technology para esse estudo. 

Conforme mencionamos no tópico anterior, utilizando essa metodologia encontramos 

traços que sinalizam ideias diferentes para tecnologias vestíveis. Com o intuito de separar o 

que é wearable technology do que não é wearable technology, e para discutir que tipo de 

aparatos encontramos entre esses dois opostos, buscamos inspiração no trabalho do 

pesquisador Jesper Juul, que abordou um tema igualmente controverso: a definição de o que é 

game. Iremos trazer alguns raciocínios desse autor para entendermos como ele estabeleceu um 

modelo bastante didático para categorizar os jogos. Juul delimita o que pode ser considerado 

um game, um não-game e um caso fronteiriço que estaria entre essas duas margens. Segundo 

o pesquisador, 
Um jogo é um sistema baseado em regras com um resultado variável e 
quantificável, onde a diferentes resultados são atribuídos valores diferentes. 
Nesse sistema, o jogador exerce um esforço para influenciar o resultado e se 
sente emocionalmente ligado a este resultado, sendo que as consequências da 
atividade são negociáveis. (JUUL, 2005, p.36). 

Ainda sobre a definição de jogo, Juul (2005, p.44) separa determinadas atividades 

que não são jogos e delimita uma área cinza entre esses dois campos – o jogo e o não-jogo –, 

a que ele denomina como borderline. 

Para demonstrar essas características sobre o que é um jogo, o que não é um jogo e 

os casos de fronteiriços, vamos assumir, como exemplo, o conto de terror O Chamado de 
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Cthulhu (LOVECRAFT, 1982). Nele, um arqueólogo – motivado por estranhas descobertas 

de um tio falecido – trava contato com misteriosos hieróglifos e com a macabra figura de uma 

criatura com feições que remetem às “de um polvo, de um dragão e de uma caricatura 

humana”. No decorrer da narrativa, o personagem aos poucos trava contato com elementos de 

um culto ancestral a uma criatura cósmica. 

O conto, escrito por Howard Phillips Lovecraft, não é um jogo. Trata-se de uma 

narrativa com resultado fixo. Há uma trama com final estabelecido, que não muda. Não há a 

figura de um jogador, mas a de um leitor. Alheia à vontade do indivíduo que está lendo o 

conteúdo, essa narrativa não se altera.  

Já o game de computador Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth (PC, 2006) se 

enquadra na categoria de jogo proposta por Juul e mencionada anteriormente. O título em 

questão se apropria de elementos de vários livros e contos de H.P. Lovecraft. Call of Cthulhu: 

Dark Corners of the Earth traz um sistema baseado em regras com um resultado variável e 

quantificável, que pode ser experimentado no enfrentamento dos inimigos e na resolução de 

enigmas.  

Neste contexto, os diferentes resultados geram consequências diversas para o 

andamento do jogo. O jogador, que encarna a figura do detetive Jack Walters, deve se 

esforçar para influenciar o resultado a seu favor para conseguir vencer as etapas. A partir do 

momento em que essa narrativa ganha significado, surge uma ligação emocional do jogador 

com os resultados atingidos. Nesse game há uma série de consequências negociáveis que se 

referem ao “que os jogadores controlam conscientemente” (JUUL, 2005, p.42). Como 

exemplo, podemos citar as armas que o jogador escolhe usar em determinadas situações, ou 

ainda trocas de equipamentos que podem vir a ser realizadas no decorrer de uma partida. 

Porém, o RPG121 Call of Cthulhu (PETERSEN, 1981) se enquadra – segundo Juul – 

na área borderline/fronteiriça. Trata-se de uma região de incerteza por apresentar somente 

algumas das características que mencionamos anteriormente para o jogo de computador. Juul 

(2005, p.43) afirma que, no caso de um role playing game de papel e caneta, onde um ser 

                                                
121 RPG é uma sigla para Role Playing Game, um jogo de interpretação de papéis. Um jogador representa o 

“mestre de jogos” que fornece a narrativa, mas os outros jogadores, em vez de sentar e imaginar o que está 
acontecendo, realmente participam ajudando a construir a história por meio das ações/interpretações de seus 
personagens (ALLSTON; et al., 1991, p.5). Um dos mais icônicos RPGs é o Dungeons & Dragons, 
ambientado em cenários medievais. Os jogadores, conduzidos pelo mestre de jogos, encarnam guerreiros, 
magos, elfos e anões que devem cumprir uma determinada missão fantástica. No decorrer da narrativa, os 
combates e ações dos jogadores são decididos com rolagens de dados. Ocasionalmente, o mestre de jogos 
pode manipular um resultado negativo no dado para beneficiar os jogadores durante a aventura. 
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humano desempenha o papel de mestre de jogo, as regras sempre podem estar sujeitas a 

discussões e “intervenções divinas”.  

Dentro desta visão, o role playing game Call of Cthulhu seria um exemplo 

borderline e se encontraria em uma zona intermediária, porque não se enquadra no modelo 

completo de game que o autor apresenta e tampouco na categoria dos não-games. 

Após apresentar seu modelo, Juul desenvolve um diagrama bastante útil (Figura 24) 

que nos guia visualmente ao entendimento de separação entre diferentes tipos de elementos do 

mundo dos games. 

 
Figura 24 – Separação entre games, não-games e borderline cases, segundo Juul 

 
Fonte: (JUUL, 2005, p.44) 

 

Baseados nesse modelo de Juul, vamos propor um esboço daquilo que pode ser 

considerado wearable technology, não-wearable e casos fronteiriços. Este modelo será 

fundamental para entendermos de maneira mais clara nosso objeto, cumprindo o objetivo 

secundário dessa pesquisa, que é o de delimitar conceitualmente o que é wearable technology. 

Também irá nos auxiliar a selecionar exemplos pertinentes para estudarmos as relações entre 

marcas/empresas e as tecnologias vestíveis no próximo capítulo. 

Com base na fase 1 da CC, a partir das considerações dos profissionais entrevistados, 

entendemos que wearable technology possui os seguintes aspectos elementares: a) é algo 
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vestível (pulseira, óculos, sensor, chip, colete, fone de ouvido etc), digital e que se hibridiza 

ao corpo do usuário, estabelecendo uma relação humano/não-humano e processando 

dados/informações; b) conecta-se à internet, sensores e outros devices transmitindo 

dados/informações do usuário e/ou do ambiente ao redor do usuário, ou seja, articula 

processos comunicacionais; c) possui um hardware (o próprio aparato) e um software (um 

aplicativo, um site de rede social digital etc); d) é constituído de microprocessadores e 

microcontroladores.  

Nessa categoria, encontramos os devices apresentados no decorrer desse trabalho, 

como Nike+ Fuelband, pulseira Jawbone, Peeble, Google Glass, Moto360, Android Wear, 

Peeble, Jabra Sports Pulse, Colete Hexoskin, entre outros. Em termos de pesquisa acadêmica, 

encontramos essas ideias reforçadas na tese de Donati (2005), que aborda o computador 

vestível e dá ênfase na relação humano/não-humano. Essa autora (DONATI, 2005) ainda 

enfatiza como processos cognitivos e sociais são reconfigurados pelo uso constate desses 

aparatos vestíveis. 

Como exemplo de wearable technology da área de saúde, podemos falar dos 

novíssimos aparelhos de marca-passo Medtronic (hardware), cuja regulagem é operada por 

meio de um software via computador. O aparelho é colocado no coração do usuário, conecta-

se a um computador por sensores e microprocessadores, envia e recebe informações dos 

batimentos cardíacos ou de eventuais problemas para avaliação médica. Com o objetivo de 

gerar exames mais precisos e monitorar a saúde, o wearable também proporciona uma nova 

maneira de o paciente se comunicar com o seu médico. 

Por outro lado, consideramos nesse trabalho como não-wearable determinados 

objetos vestíveis analógicos, desconectados e sem hardware/software. Como exemplos dessa 

categoria temos os óculos de grau, as lentes de contato, os aparelhos/implantes dentários, as 

próteses de membros (perna, braço, olho etc), os relógios de pulso e afins. 

Entre a área dos wearable e a dos não-wearable, entendemos que existe uma “zona 

cinzenta”, que identificamos como uma área de fronteira seguindo as ideias de Juul (2005) 

expostas anteriormente. Aqui encontramos certos devices com alguns dos aspectos das 

wearable technologies, mas que ainda não os caracterizam como tal. Alguns exemplos seriam 

um aparelho de surdez (digital, não conectado à web, acoplado ao corpo), relógio que exibe 

frequência cardíaca (somente exibe dados no visor, não conectado à web) e aparelhos de 

mensuração de glicemia para diabéticos (acopla-se ao corpo/sangue, digital, não conectado à 

web). 
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A partir dessas considerações e com base no modelo de Juul (2005, p.44), propomos 

o gráfico a seguir (Figura 25) para visualizarmos os três níveis de separação das tecnologias 

que estudamos no decorrer desta pesquisa. 

 
Figura 25 – Separação entre wearable technology, não- wearable technology e casos fronteiriços 

 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

A Figura 25 é o ponto de referência principal para a continuidade do próximo 

capítulo, no qual iremos explorar diferentes casos envolvendo wearable devices de áreas 

distintas. Pelo modelo gráfico proposto, conseguimos definir com clareza quais aparatos 
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iremos detalhar em profundidade, tendo a certeza de que todos estão enquadrados na área de 

WTs. 

Por meio desse modelo, conseguimos classificar, para efeitos desse trabalho, o que 

estamos considerando wearable technology e quais as fronteiras que perpassam outros tipos 

de tecnologias vestíveis. 

 

Fase de finalização 

 

A) Glossário de termos controversos/aceitos: 

 No início dessa tese de doutoramento, o leitor ou leitora travou contato com um 

glossário que organiza alguns dos principais termos que utilizamos no decorrer de nosso 

trabalho. Tal glossário é fruto da Cartografia de Controvérsias e decidimos por apresentar o 

conteúdo no início da pesquisa em vez apresentarmos somente nesse capítulo 4. Para 

evitarmos repetições no corpo do texto e visando a dinamizar a leitura, optamos por não 

apresentar novamente esse material nesta etapa de nossa CC. 

 

B) Repertório de documentos/links/opiniões/notícias: 

 No decorrer dessa pesquisa e durante a execução da Cartografia de Controvérsias, 

diferentes sites, blogs, portais de notícias e veículos jornalísticos foram consultados para 

investigar a presença de nosso objeto na mídia. Elaboramos uma lista com os principais links 

e disponibilizamos no Apêndice E desse trabalho. 

 

C) Lista de obras de referência bibliográfica: 

 A pesquisa bibliográfica foi realizada ao longo do doutorado baseada em indicações 

de leituras das disciplinas e das orientações com a Profa. Dra. Gisela Castro e durante estágio 

no exterior com a Profa. Dra. Zuzana Ihnátová. De certa forma, todas as leituras realizadas 

colaboram em maior ou menor grau para esse processo de Cartografia de Controvérsias. A 

participação nos eventos e congressos também foi essencial para a constituição dessa parte, 

assim como o período de doutorado “sanduíche” na Eslováquia no primeiro semestre de 2016. 

As referências bibliográficas se encontram compiladas após as considerações finais desta tese. 

 

D) Cronologia da controvérsia: 

 Apesar de trazermos exemplos históricos de aparatos vestíveis para chegarmos a uma 

definição sobre o assunto, nesse trabalho nos debruçamos sobre as wearable technologies 
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surgidas de 2012 até o presente momento, tomando como marco, mais especificamente, o 

lançamento da pulseira Nike+ Fuelband. 

 

E) Tabela de ideologias diferenciadas sobre o assunto wearable/não-wearable: 

 Esta tabela objetiva mostrar as principais divergências de opiniões em relação à ideia 

de wearable e não-wearable. Tais visões surgiram da pesquisa de notícias, opiniões de 

entrevistados e de usuários de WTs.  

 

Tabela 1: Tabela de ideologias diferenciadas 

Opiniões que defendem aparatos analógicos 

que se acoplam ao corpo (óculos e aparelhos de 

surdez) como wearable technology. 

Opiniões que defendem wearable technology 

como aparatos que se hibridizam ao humano, 

conectados com internet/sensores/devices, 

constituídos por microprocessadores (iWatch, 

Android Wear). 

Opiniões que entendem aparatos wearable 

como instrumentos de monitoramento do 

humano por parte de grandes grupos 

empresariais. “Teorias da conspiração” sobre a 

venda de dados de usuários em um mercado 

negro. 

Opiniões que entendem aparatos vestíveis 

como oportunidade para estratégias de 

comunicação e marketing em um ambiente de 

forte concorrência entre empresas. 

Opiniões que acreditam que wearable 

technology é uma moda passageira e irá, 

brevemente, deixar de figurar nos grandes 

mercados de tecnologia, prevalecendo em 

pequenos nichos de consumo especializado. 

Opiniões que defendem que o mercado de 

wearables possui potencial bilionário com 

projeção de uso para diferentes tipos de público 

(do casual ao heavy user). 

Opiniões que delimitam wearable technology 

voltada apenas para produtos focados em 

fitness e área de saúde. 

Opiniões que entendem wearable technology 

como um campo para produtos voltados para 

fitness, saúde, área militar, entretenimento, 

games e segurança. 

Fonte: Elaboração do autor. 

  

 Há uma visão que entende wearable technology como algo promissor para 

compreendermos relações entre comunicação, consumo e tecnologia na contemporaneidade. 

Por outro lado, há uma percepção confusa e negativa sobre os aparatos que se enquadram 

nesta categoria. Conforme mostramos no trajeto desse trabalho, há fortes discordâncias em 
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relação a essas ideias. Procuramos correlacionar e resumir as principais opiniões na Tabela 1 

na página anterior. 

Tendo cumprido rigorosamente as diversas etapas desse procedimento metodológico, 

terminamos assim a cartografia de controvérsias. No Capítulo 5, a seguir, apresentamos como 

diferentes wearable devices (agora devidamente categorizados para os propósitos deste 

trabalho) se transformam em ferramentas estratégicas de comunicação mercadológica, 

amparados pelas lógicas do consumo na contemporaneidade. 

 

 

Resumo do Capítulo 4 

 

Nesse quarto capítulo tivemos a oportunidade de ampliar o escopo da Teoria Ator-

Rede (TAR), observando em profundidade o método de Cartografia de Controvérsias (CC). 

Utilizamos, para os fins dessa tese um modelo de CC baseada nos roteiros propostos por 

Lemos (2013) e Venturini (2012). Utilizando de pesquisa bibliográfica, reportagens de 

veículos especializados e entrevistas com seis informantes privilegiados (brasileiros e 

estrangeiros), fomos estruturando as fases de identificação geral da controvérsia e de 

aprimoramento dos dados. De posse dessas informações, estruturamos uma ideia de modelo 

de categorização, baseados em Juul (2005), sobre o que pode ser considerado wearable 

technology, o que não pode ser considerado WT e os casos fronteiriços que se encontram 

entre estes dois polos. Munidos desse modelo, conseguimos fazer uma acurada seleção de 

exemplos que serão discutidos no Capítulo 5. 
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5 WEARABLE DEVICES COMO FERRAMENTAS ESTRATÉGICAS DE 

COMUNICAÇÃO MERCADOLÓGICA 

 Conforme apontamos no decorrer do trabalho, não é por acaso que os wearable 

devices ganham força nas áreas de fitness e saúde. Em ambos os casos, marcas se apropriam 

de aspectos do social objetivando criar estratégias de comunicação com seus consumidores 

por intermédio desses aparatos. Neste capítulo, iremos discutir alguns exemplos da área de 

fitness e saúde, ressaltando como a hibridização humano/não-humano tem se apresentado 

como uma maneira para que empresas capturem dados de usuários, componham seus data 

bases e utilizem esse conteúdo para estabelecer comunicação com consumidores. 

 Entendemos que, no ambiente midiático atual, a comunicação mercadológica passa a 

explorar novos modos de inserção na vida cotidiana de seus consumidores, bem como 

formatos variados de produtos tecnológicos. Compreendemos que, por meio de tais produtos, 

essas marcas se posicionam estrategicamente e são consumidas (como sempre, simbólica e 

materialmente) por uma gama de usuários. Ao trazer um wearable device como ferramenta de 

comunicação com seus usuários e explorar esses novos formatos e novas maneiras de se 

comunicar, nota-se que determinadas empresas entendem que a mídia é plural em suas formas 

culturais, aspectos e efeitos.  

 Essas companhias buscam um entendimento cada vez maior de diferentes públicos 

(ou nichos de consumo) para oferecer produtos mais atraentes, carregados de valor simbólico 

e/ou material (COULDRY; LIVINGSTONE; MARKHAM, 2010, p.24-25). As wearable 

technologies, por possuírem a característica de monitoramento de localização e informações 

do corpo do usuário, apresentam-se como uma ferramenta interessante de captura de dados 

para ampliar o conhecimento do público consumidor.  

 No entanto, é preciso ressaltar que tais gadgets precisam ofertar algo em troca desses 

dados que são capturados. Por isso, criar experiências significativas com os devices passa ser 

um ponto mandatório para as empresas que utilizam as WTs. Compartilhamento de 

informações de performance em rede, conexão com outros usuários e descontos em produtos 

são alguns dos possíveis benefícios que certas companhias podem oferecer aos consumidores 

em troca dos dados dos mesmos, com o intuito de mantê-los conectados o maior tempo 

possível durante as vinte e quatro horas de um dia. 

Parece haver um interesse significativo das empresas em transformar seus 

consumidores em algo mais do que simples compradores de produtos. Aparentemente, a 

figura do comprador casual e nada engajado com a marca tornou-se insuficiente na 
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contemporaneidade. A forte concorrência faz com que as marcas repensem suas estratégias e 

busquem conquistar consumidores que são verdadeiros embaixadores de seus produtos, 

muitas vezes conectados emocionalmente com eles. Sobre esse ponto, Castro (2014, p.66) nos 

lembra que 
Do cliente ao fã, do comprador ao colecionador aficionado, do consumidor 
ao colaborador, do endossante ao divulgador: o competitivo ambiente de 
negócios enseja forte investimento por parte das corporações na construção 
afetiva do universo simbólico da marca. 

 No caso das wearable technologies abordadas neste trabalho, a marca busca se ligar 

afetivamente (e fisicamente) ao consumidor por meio da diferenciação e da inovação 

tecnológica. A questão afetiva da marca, nesse caso, diz respeito à busca de processos 

técnicos (sobretudo na forma de aplicativos e softwares) que objetivam suprir carências e 

“necessidades vinculantes das pessoas”, permitindo que, no cenário contemporâneo, cidades 

modificadas digitalmente, wearable devices, interações a distância e em tempo real, entre 

outros procedimentos, tornem-se “reveladores do emprego da técnica em prol de um conceito 

de bem-estar” (FISCHER; CAETANO, 2016, p.120).  

  Jenkins, Green e Ford (2014, p.23) apontam que, atualmente, graças à 

disponibilidade de aparatos tecnológicos conectados com a internet, há um modelo mais 

participativo de cultura no qual os diferentes públicos não são mais vistos como consumidores 

de mensagens pré-construídas, “mas como pessoas que estão moldando, compartilhando, 

reconfigurando e remixando conteúdos de mídia de maneiras que não poderiam ter sido 

imaginadas antes”. A disponibilidade de internet nos smartphones e wearable devices (que 

estão sempre próximos aos usuários) permite esse compartilhamento em grande escala e faz 

com que tenhamos um número cada vez maior de aparatos e aplicativos que cumprem esse 

papel. 

 Este consumo da marca no universo das WTs muitas vezes passa despercebido ao 

usuário da tecnologia, dada a naturalização que alguns aparatos desenvolvem no dia a dia de 

seus utilizadores (a ideia de invisibilidade tecnológica discutida no Capítulo 4). Entendemos 

que tantos os aparatos vestíveis da área de esporte como os da área de saúde trabalham 

fortemente com a característica de se hibridizarem não somente ao corpo do usuário, mas ao 

cotidiano do mesmo, em um processo de cognição encadeada em “multitarefas simultâneas” 

(REGIS; TIMPONI; MAIA, 2012, p.125) que consiste na realização de ações que “envolvem 

órgãos de sentido diferenciados”, podendo ser mais fáceis de serem executadas ao mesmo 

tempo (REGIS; TIMPONI; MAIA, 2012, p.127).  
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 Como exemplo, podemos citar o ato de correr ouvindo música enquanto a pulseira 

Fitbit realiza o monitoramento da performance e compartilha em um site de rede social, ou o 

ato de digitar no computador falando ao telefone enquanto o aparato Lumo Lift monitora se a 

postura da coluna do usuário está correta.  

 Estrategicamente, as empresas desenvolvem tais produtos tecnológicos antevendo as 

diferentes possibilidades de contato com o cotidiano do usuário. O monitoramento constante 

dos indivíduos em rede remete às ideias de Boyd (2011, p.41), que afirma que o que distingue 

os públicos122 conectados em rede de outros públicos é a maneira como a informação flui 

entre os indivíduos e como estes interagem trocando informação.  

 Os usuários de sites de rede social, aparatos mobile e wearable technologies 

acessam, compartilham e trocam conteúdo com outros membros de uma determinada rede em 

escala e velocidade diferentes de indivíduos que não são utilizadores destas tecnologias. Os 

usos que os sujeitos que permeiam tais redes atribuem aos softwares e devices determinam 

uma série de informações para que tais companhias realizem modificações nos seus produtos. 

Ocorre uma utilização dos dados para upgrades de software ou de hardware. A supracitada 

smartband Fitbit, por exemplo, lança downloads periódicos para o seu aplicativo com novas 

funções. Já os smartwatches como o iWatch123 periodicamente lançam novas versões do 

produto, prometendo sensores mais acurados/precisos, maior integração com outros produtos 

da marca e tecnologia mais avançada. 

 Partindo desses pressupostos iniciais, iremos trazer primeiramente alguns exemplos 

para discutirmos os wearables da área de esporte e, em seguida, abordaremos exemplos da 

área de saúde com o intuito de observar como se articulam estratégias de comunicação e 

consumo no contexto de possíveis reconfigurações humano-tecnológicas.  

 Entretanto, ressaltamos, mais uma vez que, nessa tese, damos ênfase aos wearables 

das áreas de fitness e saúde, mas entendemos as inúmeras possibilidades que a tecnologia 

oferece para outras áreas como entretenimento, moda, uso militar etc. Em cada um dos 

exemplos a seguir, iremos discutir aspectos que enfatizam a hibridização entre humano e não-

humano mediada por marcas e empresas  

                                                
122 Boyd (2001, p.40) entende “público” como um termo que pode se referir a um grupo local de pessoas (um 

prédio residencial, por exemplo) ou uma reunião muito maior de indivíduos (uma nação, por exemplo). 
123 Já é esperado, inclusive, de empresas como a Apple, o lançamento anual de novas versões de iPhone, iPad e, 

mais recentemente, do iWatch. Os novos produtos são apresentados em feiras de tecnologia e noticiadas 
exaustivamente na mídia especializada como parte da estratégia de divulgação da marca. O iWatch teve sua 
segunda versão lançada em outubro de 2016, por exemplo. 
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 A escolha dos aparatos utilizados neste capítulo passou pelo critério baseado em 

nosso modelo de categorização estabelecida no método de Cartografia de Controvérsias. 

Aprofundamos nossos esforços de análise em aparelhos pertencentes à categoria wearable 

technology, deixando de lado os aparatos não wearable e casos fronteiriços. Reforçamos as 

ideias debatidas no capítulo 2 sobre o culto da performance e a cultura fitness e do bem-estar. 

  

5.1 Wearables da área de fitness 

Para este tópico, elencamos três aparatos para analisarmos em detalhe a forma como 

se constituem como ferramentas de comunicação mercadológica. Retomamos algumas ideias 

do Capítulo 1 de como um produto tecnológico pode se transformar em plataforma midiática 

e ser utilizado para comunicar aspectos de uma marca/empresa. Iremos discutir aspectos do 

fone de ouvido Sport Pulse da marca Jabra, do relógio iWatch da Apple e – representando um 

exemplo brasileiro – a pulseira inteligente Máquina da empresa Do Bem. 

 

5.1.1 Jabra Sport Pulse 

O Sport Pulse é um aparato vestível que une música e fitness em sua experiência. Em 

forma de fones de ouvido, o device captura batimentos cardíacos e pulsação por meio de 

sensores e usa as informações do corpo do usuário para enviar mensagens de áudio com 

instruções para melhorar a performance esportiva (um “treinador digital” conforme a 

publicidade do device aponta).  

 
Figura 26 – Jabra Sport Pulse 

 
Fonte: site oficial da marca Jabra124 

                                                
124 Imagens retiradas do site oficial do produto na URL <http://www.jabra.com/sports-headphones/jabra-sport-

pulse-wireless>. Acesso em 18/01/2017. 
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O fone opera em uníssono com um aplicativo de smartphone que exibe interface com 

histórico de atividades físicas e evolução de desempenho do indivíduo125. Além de 

fornecerem instruções e rotinas de exercício, os fones permitem que o usuário controle sua 

seleção de músicas.  

Este tipo de aparato demonstra que grande parcela de indivíduos busca experiências 

que vão além da prática esportiva. Parece haver uma procura crescente por aparelhos de 

monitoramento visando a melhorar a performance futura. Sobre este assunto, Bruno (2013, 

p.34) recorda que “é crescente a lista de dispositivos voltados para o auto monitoramento, 

aliando vigilância, cuidado de si e otimização da performance em diversos campos da vida 

cotidiana: trabalho, saúde, produtividade etc”.  

No caso do objeto que estamos analisando, há uma experiência de produto mediada 

pela marca Jabra que cria uma relação entre o usuário (actante humano), fone de ouvido 

(actante não humano) e aplicativo (intermediário). Conforme discutimos sobre a TAR, uma 

rede se forma nesse contexto e articula um cenário onde a empresa pode se comunicar com 

seu consumidor durante as rotinas de exercícios. O fone captura dados de performance do 

usuário e, por meio de uma análise de seu sistema, consegue delimitar se a prática esportiva é 

amadora, intermediária ou profissional. A partir dessa análise, envia mensagens com rotinas 

de exercício que respondem ao nível do usuário. A Figura 27 exibe a rede que se estabelece 

entre o usuário, o fone de ouvido e o aplicativo. Neste contexto, destacamos que a marca 

realiza a mediação da experiência esportiva mantendo contato com o utilizador do produto por 

meio de instruções fornecidas pelo fone de ouvido. 

 
Figura 27 – Elementos da experiência de produto com o Jabra Sport Pulse 

 
Fonte: Elaboração do autor a partir de imagens do site oficial da marca126 

                                                
125Informações retiradas do site oficial do produto na URL <http://www.jabra.com/sports-headphones/jabra-

sport-pulse-wireless>. Acesso em 18/01/2017. 
126 Imagens retiradas do site oficial do produto na URL <http://www.jabra.com/sports-headphones/jabra-sport-

pulse-wireless>. Acesso em 18/01/2017. 
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 Atualizações no software do device e do aplicativo via download da internet 

permitem que a empresa envie informações sobre treinamentos físicos de acordo com o grau 

de engajamento nos esportes e do nível de performance do usuário. A figura anterior 

demonstra que o corpo (humano) envia informações para que o aparato (não-humano) e o app 

de smartphone (não-humano) gerem feedbacks customizados de acordo com a capacidade 

física do indivíduo.  

 Tais feedbacks são mostrados na tela do smartphone por meio de gráficos de 

performance e estatísticas de evolução nos treinos do usuário. A marca Jabra surge 

sonoramente nesse contexto, anunciada pela voz que guia os treinos. Também aparece como 

logotipo na tela de abertura do aplicativo de smartphone e em cada gráfico gerado pelo 

sistema. A empresa, a todo momento, endossa a experiência e tenta se fazer lembrada pelos 

utilizadores dos fones de ouvido. 

 Os devices vestíveis, como o Sport Pulse, enquadram-se neste cenário de 

transformações sociais no qual indivíduos se conectam a marcas por intermédio de aparatos 

tecnológicos. De maneira resumida, cria-se um ciclo no qual os usuários geram dados de suas 

performances para as empresas produtoras das WTs, e tais empresas buscam sempre 

atualizar/aprimorar seus produtos e as experiências com os mesmos para manter os usuários 

conectados.  

 A discussão acerca de o que é feito com a gigantesca quantidade de dados capturada 

por meio dos wearable devices, navegadores de internet e outros aparatos digitais é um ponto 

a ser discutido neste Capítulo 5. Há questões éticas, e os longos termos de aceitação do 

serviço que acompanham essas tecnologias nunca explicam com clareza qual o fim que os 

dados dos usuários estão tendo no ecossistema envolvendo marca/empresa e consumidores 

(MANN, NOLAN, WELLMAN, 2003, p.336).  

 O site Chupadados127 é um projeto que busca investigar algumas das possíveis 

utilizações de dados por parte de empresas e possui o slogan “a face oculta de nossas 

tecnologias de estimação”. No site, há diferentes discussões sobre o monitoramento dos 

usuários por parte de governos/empresas. Desde aplicativos esportivos integrados com WTs 

até cartões de transporte com chips, há um debate enfatizando que certas organizações estão 

utilizando dados de consumidores para ganhar dinheiro sem deixar claro como estão 

conseguindo os mesmos.  

                                                
127 O site pode ser acessado na URL <https://chupadados.codingrights.org/>. Acesso em 18/01/2017. 
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 Em uma matéria do site, as autoras Natasha Felizi e Joana Varon128 apontam o 

crescimento de aplicativos voltados para o público feminino que têm como intuito o 

monitoramento do ciclo menstrual. Além de ajudarem a prever a próxima menstruação, 

auxiliar no controle de gravidez e outros aspectos de saúde, tais aplicativos possuem uma face 

oculta: a geração de dados que podem estar sendo fornecidos/vendidos para empresas e 

laboratórios que possuem mulheres como público-alvo. Por meio do aplicativo, instalado em 

um smartphone, é possível, inclusive, monitorar compras em sites, acompanhar trajetos 

realizados pelas usuárias e acessar informações de sites de rede social. Além de receber 

padrões fisiológicos, o app pode combinar esses dados com padrões de navegação para que 

uma empresa saiba que tipo de produto oferecer para uma consumidora, que horas, em que 

momento e em qual canal de comunicação. Não é diferente dos wearable devices de nossa 

discussão.  

 Tendo examinado essa complexa hibridização humano/não-humano mediada por 

uma marca, entendemos que os dados obtidos dos consumidores por esses aparatos podem ser 

usados como estratégia de monetização. Pela observação feita nessa tese, compreendemos que 

há um potencial muito maior que poderia ser explorado pelas empresas que fabricam as WTs 

aqui discutidas.  

 No caso do fone Sport Pulse, é sabido que o sistema pode capturar dados do corpo do 

usuário (temperatura, batimentos cardíacos, respiração etc), localização e frequência dos 

treinos. Baseados nestes dados, a empresa Jabra pode utilizar o fone e o aplicativo do Sport 

Pulse para fazer parcerias com outras empresas e, até mesmo, vender publicidade. Os treinos 

em áudio poderiam ser patrocinados por marcas relacionadas ao universo esportivo, como 

Gatorade, Adidas e Reebok. O aplicativo do gadget poderia exibir publicidade de academias, 

centros de treinamento fitness e lojas de produtos de esporte baseada em geolocalização do 

usuário.  

 Essas parcerias e esses anúncios são geradores de renda para uma empresa. Por isso, 

os contratos de utilização desse tipo de produto sempre estão sendo reconfigurados. 

Normalmente, são longas cláusulas disponibilizadas, repletas de jargões técnicos que passam 

despercebidos pelos utilizadores. Para o usuário, as empresas apostam no discurso que estão 

capturando seus dados para aprimorar a experiência com o produto e oferecer vantagens em 

                                                
128 Disponível na URL < https://chupadados.codingrights.org/menstruapps-como-transformar-sua-menstruacao-

em-dinheiro-para-os-outros/>. Acesso em 18/1/2017. 
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forma de publicidade e promoções. No entanto, de maneira subjacente, estão utilizando tais 

dados para gerarem receita de maneira nebulosa às custas dos consumidores. 

 

5.1.2 Máquina Do Bem 

 A pulseira Máquina, criada pela empresa Do Bem, foi um produto pioneiro das 

wearable devices em território brasileiro. A pulseira não está mais sendo comercializada, mas 

é um caso bastante pertinente para nossa discussão. Em julho de 2014, a fabricante de sucos 

naturais dirigidos a um público identificado com o ideário da vida saudável anunciou o 

lançamento da primeira pulseira inteligente brasileira, programada para monitorar os dados 

corporais (quantidade de passos dados, calorias gastas e distâncias percorridas) e o padrão do 

sono de seus usuários. Este último feature, que analisa o sono, mostrou-se como um dos 

pontos de diferenciação do produto em relação aos seus concorrentes no mercado de 

wearables.  

Paralelamente ao gadget – que fica em contato direto com o corpo do usuário, que o 

veste como a uma pulseira qualquer –, há um aplicativo para smartphones que faz o download 

dos dados coletados pela pulseira e os disponibiliza em forma de gráficos, estatísticas e 

comparativos de desempenho com o de outros usuários. Rettberg (2014, ps.63-64) aponta que 

esses dispositivos portáteis, conectados online com capacidade para registrar automaticamente 

os dados gerados pelo corpo, estão ampliando o interesse de um grande número de empresas 

que passam a utilizar estes dados para conhecer hábitos de consumo e locais físicos pelos 

quais o usuário transita. Conforme discutimos com o fone Sport Pulse, os dados gerados 

podem configurar um potencial atrativo para que a marca gere parcerias ou venda publicidade 

na interface do aplicativo ou faça parcerias com outras empresas.  

A pulseira Máquina revela que não é um privilégio exclusivo de marcas esportivas ou 

da área de saúde utilizar wearable devices em seus portfólios de produto. A Do Bem, visando 

a se posicionar como empresa moderna e conectada, mesmo vendendo sucos naturais, 

apropria-se desse tipo de tecnologia com o intuito de se conectar mais horas de um dia com 

seus consumidores.   
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Figura 28 – Pulseira e aplicativo Máquina da empresa Do Bem 

 
Fonte: Imagens retiradas do site oficial da marca129 

 

Por meio desse lançamento, percebe-se que a empresa está utilizando estrategicamente 

uma tecnologia disponível no mercado para ampliar as maneiras de capturar dados dos 

consumidores e manter contato com os mesmos. Vale frisar que seria inocência acreditar que 

a Do Bem desenvolveu este produto apenas para ser uma plataforma na qual é possível 

comunicar sobre produtos e lançamentos da marca. A lógica de captura de dados, nesse caso, 

sempre suscita estratégias mais sutis que visam à monetização 

O site do produto130 informa que bastam três segundos para a pulseira entrar em ação e 

“conhecer” o padrão do corpo de seu usuário. De acordo com o texto promocional da marca, o 

usuário poderá verificar, de acordo com informações fisiológicas básicas que a pulseira 

captura, qual o tempo de sono necessário para cada noite, bem como avaliar sua performance 

diária de exercícios por meio de gráficos que serão gerados por um aplicativo de smartphone. 

Um vídeo disponibilizado no site de rede social YouTube exemplifica as características 

técnicas do produto e mostra em detalhes o funcionamento da pulseira131. 

Em um primeiro momento, parece não fazer sentido que uma marca reconhecida no 

mercado por produzir sucos naturais lance um aparato tecnológico que monitora impressões 

corpóreas. Porém, o caso é muito similar ao da pulseira Fuelband que observamos 

previamente. Uma empresa como a Nike, conhecida por seus materiais esportivos, ao lançar 

esse tipo de produto, cria uma nova modalidade de vínculo com seus usuários. A Do Bem 

segue esta mesma linha de raciocínio buscando promover maior contato com o público 

                                                
129 Imagens retiradas da URL <http://dobem.com/maquina/>. Acesso em 01/11/2016. 
130 Que pode ser acessado na URL <http://dobem.com/>. Acesso em 18/01/2017. 
131 Vídeo disponível na URL <https://www.youtube.com/watch?v=KiiyUj7MEAc> . Acesso em 18/01/2017. 
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consumidor. A empresa de sucos naturais, assim como a Nike, não lançou um produto 

meramente tecnológico, mas criou um device que flerta com as ideias de vida saudável, bem-

estar e boas práticas de cuidado de si e com o corpo.  

 Pode-se dizer que a escolha dessa inovação também levou em consideração o perfil 

do público-alvo da marca. A Do Bem direciona seu discurso para um consumidor conectado a 

plataformas digitais e com um estilo de vida pautado pela boa alimentação e por práticas 

esportivas como parte das rotinas de uma vida saudável e plena, aspectos que discutimos no 

Capítulo 2. A página da empresa no site de rede social Facebook132, com quase 193 mil 

seguidores, tem basicamente posts escritos em tom informal, que versam sobre práticas 

esportivas, ecologia, natureza, tecnologia, esportes radicais, alimentação saudável e 

sustentabilidade. Há também, evidentemente, a linha de produtos da marca, entre os quais 

figurou diversos posts da pulseira Máquina com grande destaque.  

 A ideia por trás da criação da pulseira, em relação ao público consumidor, coaduna 

com o que diz Trentmann (2006, p.11): que determinados consumidores, em seus cotidianos, 

utilizam diversas maneiras de consumir uma marca, um produto ou um serviço. No caso da 

Do Bem, nota-se que a marca pode ser consumida quando um indivíduo compra um produto 

da linha de sucos, quando ele acessa conteúdo da marca no Facebook ou outro site de rede 

social e também quando se torna usuário de um device como a pulseira Máquina.  

 As diferentes maneiras (material e simbólica) de consumir uma marca demonstram 

uma constante preocupação de determinadas empresas com atingir o consumidor não apenas 

por meio de bens materiais, mas com ideais e conceitos que formam um conjunto maior da 

própria marca. Bedendo (2015, p.21) lembra que a American Marketing Association define 

“marca” como “um nome, termo, símbolo, desenho ou uma combinação desses elementos que 

deve identificar os bens ou serviços de um fornecedor ou grupo de fornecedores e diferenciá-

los da concorrência”. Esse autor (BEDENDO, 2015, p.21), no entanto, lembra que tal 

definição é superficial, pois uma marca não oferece apenas diferenciação em benefícios 

funcionais para seus produtos, mas também oferta aspectos emocionais e simbólicos que 

podem ser tão relevantes quanto.  

Assim sendo, durante 24 horas por dia, a marca está literalmente em potencial contato 

com o consumidor. Novamente vemos que a empresa deseja os dados de localização, 

performance e consumo na experiência de monitoramento, e oferece diversos tipos de 

                                                
132 Conforme visto na página de Facebook da marca na URL <https://www.facebook.com/dobembebidas> . 
Acesso em 18/01/2017. 



 

 

176 

feedback pelo aplicativo de smartphone, com dicas sobre como melhorar a atividade física 

cotidiana, como dormir melhor etc.  

Fuchs (2016, p.128) reflete que as plataformas digitais que permeiam o cotidiano 

como wearable devices, aplicativos para aparatos móveis e sites como o Facebook possuem 

um caráter de exploração dos usuários: tais plataformas oferecem possibilidade de contatar 

amigos, receber informações sobre performance esportiva, monitoramento de saúde e gerar 

conteúdo, mas, por outro lado, utilizam este trabalho gratuito gerado pelos usuários para 

aumentar a receita da empresa, criando bancos de dados que servirão de base para que 

anunciantes divulguem suas marcas e produtos. Segundo Fuchs (2016, p.128), tais tecnologias 

apresentam em sua camada superficial uma característica lúdica, mas sorrateiramente utilizam 

maneiras de fazer os consumidores trabalharem, muitas vezes sem perceber, para gerar valor 

para uma determinada empresa. 

 Para Davis (2013, pp.191-192) no ambiente digital há uma relação de troca constante 

entre empresas e indivíduos que envolvem aspectos de promoção, pois ambos os polos 

utilizam estrategicamente o conteúdo que circula nestas plataformas. As empresas se 

beneficiam da grande quantidade de dados gerados pelos usuários para entender novas 

maneiras de criar promoções de produtos, marcas e serviços. Já os indivíduos utilizam os 

conteúdos gerados nessas plataformas (gráficos de performance, fotos, vídeos etc) para um 

exercício de auto-promoção de suas imagens nas redes de que participam. Os produtos da 

categoria WT se enquadram nesta discussão: capturam dados que podem ser utilizados pelo 

fabricante para estratégias de comunicação e marketing e permitem que os utilizadores, entre 

outros aspectos, divulguem seus recordes, performances e conteúdo nas redes sociais digitais 

de que participam133. Entendemos, por essa reflexão, que o discurso autopromocional se 

espraiou para as mais diversas áreas da vida social no contexto contemporâneo.  

 Sobre os aspectos discutidos, pode-se dizer que, ao lançar tal produto, a Do Bem: a) 

busca estabelecer um contato com o consumidor que, tecnicamente, pode acontecer durante 

24 horas, tentando obter dados que serão monetizados pela empresa (ofertando produtos de 

acordo com o perfil de cada usuário); b) entende que o conjunto formado pela pulseira e o 

aplicativo de smartphone torna-se uma plataforma midiática; c) oferece uma experiência com 

a pulseira que acontece no cotidiano do usuário, e se complementa para um ambiente digital 

no qual este usuário pode compartilhar informações de performance em suas redes sociais; d) 

                                                
133 As entrevistas realizadas com usuários de wearable devices no Capítulo 1 exemplificam este aspecto de auto-

promoção por parte dos usuários. 
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vale-se do discurso de ser a primeira empresa brasileira a lançar uma pulseira inteligente 

como fator de diferenciação no mercado; e) cria mais um canal de contato com o consumidor 

para informar sobre outros produtos, publicidade ou valores da marca. 

 Reforçamos que a criação da pulseira Máquina não é um mero “encantamento” 

tecnológico proposto pela Do Bem. Percebemos uma construção estratégica bastante 

organizada e com objetivos de comunicação e incentivo ao consumo bem definidos. Assim 

como refletimos acerca das possibilidades de estratégias de monetização, comunicação e 

marketing para o Jabra Sport Pulse no tópico anterior, também apresentamos a mesma linha 

de raciocínio para a pulseira Máquina.  

 Entendemos que o produto brasileiro poderia explorar outros aspectos em sua 

plataforma tecnológica, como trazer “embaixadores” da marca enviando sua pulseira para 

diferentes usuários que representam o ideário da vida saudável. Outro ponto pouco explorado 

pela empresa é o fato de que ela não apresenta seus produtos na experiência com o device. 

Pelos sensores do produto, é possível identificar quando um usuário terminou uma rotina de 

exercícios, acordou depois de uma noite de sono ou está tendo um dia estressante; 

considerando os aspectos promocionais previamente discutidos e o fato de que a empresa 

monitora dados dos consumidores constantemente, entendemos que ela poderia promover 

seus produtos de acordo com cada situação dos usuários da Máquina 

 No ambiente no qual diferentes marcas lançam pulseiras tecnológicas que monitoram 

atividade física e desempenho em fitness, também é possível encontrar marcas que se valem 

do oposto, como é o caso da empresa Kmart, que lançou um pijama da marca Boxer junto 

com uma pulseira de monitoramento de atividade física. Diferentemente dos gadgets ligados 

ao mundo dos esportes, a pulseira da Kmart é chamada de inactivity tracker e recompensa 

seus usuários por não fazerem nada134.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
134 Conforme reportagem Kmart's Joe Boxer Tracker Band Rewards Users for Doing Nothing. Disponível na 
URL <http://adage.com/article/cmo-strategy/joe-boxer-tracker-band-rewards-users/298104/>. Acesso em 
18/01/2017. 



 

 

178 

Figura 29 –Caixa e instruções do inactivity tracker da empresa Kmart 

 
Fonte:  Site Adage.com135  

  

 Utilizando a ideia de que um pijama é para ser usado em momentos de descanso, o 

aparato premia o usuário com pontos virtuais em um aplicativo de smartphone e, como é 

padrão neste tipo de aparelho, é possível compartilhar com tom de bom humor esse 

“desempenho” em sites de redes sociais. Diferentemente dos gadgets esportivos cujos 

usuários tendem a compartilhar grandes distâncias percorridas, calorias gastas e sequências de 

exercícios realizadas, esta pulseira se utiliza de uma tônica contrária aos bons hábitos 

esportivos e privilegia a “performance” do sedentarismo. 

 É interessante notar como a marca em questão se apropria da tendência de bem-estar 

e alta performance esportiva para criar um contexto no qual faz sentido promover um produto 

que incentiva justamente o “doce fazer nada”. É uma estratégia de usar tecnologia para gerar 

um efeito curioso em certas audiências e atrelar a marca a uma ideia de descontração, 

diversão e entretenimento. Poderíamos questionar o que a empresa em questão ganha com 

esta estratégia de lançar um produto completamente oposto aos bons hábitos esportivos. 

Aparentemente, a Kmart aposta que tal produto, pela peculiaridade de unir tecnologia, 

monitoramento de dados do corpo do usuário e a tônica do sedentarismo, pode ser divulgado 

                                                
135 Imagem retirada do site Adage.com na URL <http://adage.com/article/cmo-strategy/joe-boxer-tracker-band-
rewards-users/298104/>. Acesso em 18/1/2017. 
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em sites especializados, veículos de mídia e compartilhado por entusiastas de produtos 

tecnológicos.  

 Este contraste irônico é um recurso muito usado no universo da criação publicitária e 

do marketing de novos produtos. Como lembra Carrascoza (2012, p.109), o “discurso da 

publicidade é construído sobre um conhecimento cultural compartilhado entre aqueles que a 

produzem e seu público”. A pulseira inactivity tracker se baseia nos gadgets esportivos de 

última geração para criar um efeito inusitado e ganhar destaque em meio a um mercado 

tecnológico altamente competitivo com um produto que possui um efeito bem-humorado 

como diferencial. 

 Outro produto muito similar à pulseira Máquina, discutida nesse tópico, é o bracelete 

Sona, da empresa de tecnologia americana Caeden. Além dos já conhecidos sensores de 

metrificação de atividade esportiva, o device promete metrificar níveis de stress do usuário. A 

chefe executiva da companhia, Nora Levinson, aponta que o mercado de wearables está em 

“fase beta” e cheio de possibilidades para aqueles que souberem investir em mapeamento de 

atividades esportivas e cuidados com saúde física e mental136. A frase de Levinson sobre o 

mercado pode ser entendida como a descrição de um ambiente que ainda está sendo 

desenvolvido e oferece possibilidade ampla para desenvolvimento de novos produtos. Como 

discutimos previamente com Lemos (2013), Latour (2005) e Venturini (2012), o mercado de 

wearables ainda está formatando suas caixas pretas e está repleto de controvérsias e 

instabilidades. Estas características formatam este ambiente em “fase beta”, na qual as 

empresas e os usuários das tecnologias estão formatando as práticas de consumo e utilização 

dos bens. 

 

5.1.3 iWatch 

 Já mencionamos brevemente o relógio inteligente da marca Apple em nossa tese. 

Neste tópico, procuramos discutir em profundidade algumas características desse produto, e 

possíveis estratégias de comunicação mercadológica para o mesmo.  

 O smartwatch em questão possui alguns atributos que o diferenciam das pulseiras de 

fitness que discutimos previamente. O aparato se conecta com o smartphone do usuário e 

permite receber notificações e mensagens na sua tela, além de permitir controle de escolhas de 

                                                
136 Conforme reportagem Caeden, a Wearable Tech Start-Up, Introduces a Smart Bracelet. Disponível na URL 

<http://bits.blogs.nytimes.com/2015/11/17/caeden-a-wearable-tech-start-up-introduces-a-smart-bracelet/>. 
Acesso em 18/01/2017. 
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música via voz e pagamento de produtos utilizando um sistema chamado Apple Pay137. Este 

sistema de transação financeira embutido no relógio é uma característica que permite ao 

usuário vincular um cartão de crédito a um chip do smartwatch. Por meio de uma validação 

via impressão digital e aproximação do aparato em uma máquina de pagamento, a transação é 

realizada em poucos segundos. Há diferentes maneira de utilizar o sistema Apple Pay. As 

estações de metrô de Londres, por exemplo, aceitam pagamento nas suas catracas; basta o 

usuário encostar o relógio que a transação é feita automaticamente. As funções de 

metrificação de atividade física também estão presentes no produto. 

 Na Figura 30 demonstramos como, a partir da relação entre humano/usuário e não-

humano/relógio, estabelece-se uma comunicação em rede que possui múltiplas conexões. O 

aparato se conecta ao corpo do indivíduo (monitorando localização, desempenho esportivo, 

dados de saúde), conecta-se a outros produtos da marca (laptop, tablet, smartphone) e à loja 

virtual de aplicativos App Store. É importante mencionar também que o device permite 

compartilhamento das performances em sites de redes sociais, vincula cartões de crédito com 

o sistema Apple Pay já mencionado e possui diversos aplicativos que possibilitam a conexão 

com outros atores da rede, como o Whatsapp.  

 
Figura 30 –Esboço da rede formada pelo iWatch com múltiplas conexões 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

                                                
137 Informações retiradas da página oficial do produto na URL <http://www.apple.com/watch/>. Acesso em 

18/01/2017. 
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 Mais uma vez, notamos as questões de monitoramento de dados do usuário e os 

supostos benefícios que a empresa gera em troca dos mesmos. Neste caso, além dos já citados 

monitoramentos de localização e performance esportiva, a companhia, por meio do Apple 

Pay, pode capturar dados relativos às despesas financeiras dos utilizadores.  

 Por meio desse sistema, a empresa consegue identificar todas as informações de 

compra de um produto: a loja em que ele foi adquirido, como foi pago (crédito ou débito), 

com que frequência o consumidor adquire um certo produto, que horas foi comprado o 

produto e se o consumidor compartilhou algum tipo de informação sobre a compra. Nesse 

caso, a Apple passa a unir diferentes tipos de dados e começa a desenhar perfis de consumo 

para cada um dos usuários do relógio, gerando informação e conhecimento para oferecer 

produtos e serviços.  

 Em um produto como o iWatch, percebemos com clareza uma experiência conjugada 

de informação/comunicação (alertas, agenda etc), fitness, cartão de crédito e entretenimento 

(em games, por exemplo). Mas vale ressaltar que o acessório também possui um importante 

aspecto ligado às questões de moda e oferece uma ampla gama de modelos com diferentes 

tipos de pulseiras para atrair diferentes perfis de público e permitir variações estéticas, como 

podemos ver na Figura 31.  

 Além das diferentes pulseiras, a imagem exibe algumas das principais características 

do produto: possibilidade de se instalar aplicativos de comunicação como o Whatsapp, 

assistente de buscas via voz, sistema de pagamento Apple Pay, aplicativo de metrificação de 

performance esportiva, aplicativo de atividades corporais diárias e medidor de batimentos 

cardíacos e controle de saúde. 

 
Figura 31 – Pulseiras do iWatch 

 
Fonte: Página oficial do iWatch 138 

                                                
138 Imagens retiradas da URL <http://www.apple.com/watch/>. Acesso em 18/1/2017. 
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Pereira (2011, p.159-166) discute que aparatos como o iWatch, na seara dos produtos 

tecnológicos, possuem características que merecem destaque, como a “tendência à 

complexidade crescente quanto à capacidade de estocar informações” e a “tendência à 

invisibilidade da tecnologia comunicacional”. A capacidade de estocar informações é uma 

característica de cunho duplo: a empresa produtora do gadget armazena cada passo dado pelo 

usuário em suas gigantescas bases de dados, e o usuário consegue guardar aplicativos, textos, 

senhas, fotos, áudio, vídeo e outros tipos de arquivos no device.  

Em aparatos como o iWatch, isso se torna um diferencial importante, pois permite que 

o consumidor constantemente instale novas funções gerando novos usos para o smartwatch e, 

consequentemente, fica mais tempo conectado, fornecendo dados para a empresa fabricante 

que, oportunamente, pode monetizar os mesmos. A característica de “tendência à 

invisibilidade da tecnologia comunicacional” se manifesta no relógio da Apple, pois o mesmo 

possui o formato de um relógio normal no pulso do usuário. Quando a tela touch screen é 

ativada com interações do usuário, notamos que ele não é um relógio comum, mas boa parte 

do tempo passa despercebido na experiência do cotidiano.  

Esta naturalidade com a qual o gadget é inserido no dia a dia faz com que, muitas 

vezes, sequer seja lembrado de que está o tempo todo monitorando o corpo e a localização do 

usuário, gerando dados para uma empresa. Para Barbrook (2015, p.45), a invisibilidade 

tecnológica é um dos fatores principais para que usuários permitam o monitoramento de suas 

atividades diárias. Quando o aparato se torna parte do cotidiano, ele deixa de ser algo nítido 

para o utilizador e passa a fazer parte do seu corpo. Salvo quando é necessário carregar o 

mesmo ou quando há algum problema de hardware/software (uma abertura de caixa preta, 

segundo os princípios da TAR), o aparelho da categoria WT tende a não só se hibridizar com 

o corpo de quem o utiliza, mas também se mescla aos intervalos dos dias. 

Assim como a fone Sport Pulse e a pulseira Máquina, o iWatch ainda não explora a 

totalidade de possibilidades de monetização. Entendendo que é um produto não apenas 

tecnológico, mas que possui um caráter de moda, há a possibilidade de parcerias com marcas 

famosas de relógio (Swatch, Rolex, Tag Heuer etc) para, por exemplo, a criação de edições 

especiais de pulseiras. Os aplicativos desenvolvidos para a plataforma, até a finalização dessa 

tese, exploraram pouco as parcerias com outras empresas e marcas.  

Poucas empresas entenderam a questão contextual de desenvolver soluções para um 

smartwatch. O canal televisivo de esportes ESPN, por exemplo, possui um aplicativo 

exclusivo para iWatch que avisa ao usuário quando os jogos que este previamente selecionou 
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estão para começar139. Assim como nos smartphones e tablets, nos smartwatches também é 

possível utilizar os features presentes no aparelho (geolocalização, conexão com internet, 

sensores de monitoramento corporal etc) para a criação de um aplicativo para uma marca, 

produto ou serviço. As possibilidades promocionais também têm sido pouco exploradas. Uma 

marca como Doritos, por exemplo, pode promover uma caça ao tesouro em tempo real em 

determinada cidade utilizando os recursos do iWatch por meio de um app promocional 

específico. 

Estes pontos nos ajudam a entender que as possibilidades para unir wearable devices 

com estratégias de comunicação e marketing estão ainda bastante incipientes. Dos três 

aparatos que trouxemos para esse tópico, percebemos que há oportunidades latentes para 

serem exploradas por marcas/empresas. O monitoramento de dados é nítido nesses produtos, 

mas ainda não é possível delimitar com clareza qual a finalidade que está sendo gerada com 

esses dados. Muito se especula sobre estarem sendo usados para definir padrões de 

comportamento e consumo dos usuários e, consequentemente, usar estas informações para 

oferecer produtos e exibir publicidade. No entanto, notamos que é uma seara ainda bastante 

imprecisa. 

No próximo tópico, iremos analisar alguns devices da área da saúde. Há um apelo 

diferente sobre como a empresa/marca se apresenta neste contexto, mas notamos que a 

hibridização humano/não-humano, neste campo, também é fonte de especulação dos dados 

dos consumidores. 

 

5.2 Wearables da área de saúde 

 Os wearable devices da área da saúde formam outro dos principais nichos do tipo de 

tecnologia que estudamos nessa tese, conforme pudemos observar no relatório de Internet das 

Coisas do European Commission Business Innovation Observatory Report140. Hospitais, 

clínicas e médicos estão adicionando em suas rotinas uma série de dispositivos não invasivos 

que possibilitam o monitoramento da saúde do usuário em qualquer momento e lugar, 

enviando dados para servidores/aplicativos via internet (GARCÍA; GARCÍA; LOPEZ, 2014, 

p.1).  

                                                
139 Conforme reportagem The best sports apps for Apple Watch include ESPN, MLB At Bat and Yahoo Fantasy. 

Disponível na URL <http://appadvice.com/appnn/2015/04/the-best-sports-apps-for-apple-watch-include-espn-
mlb-at-bat-and-yahoo-fantasy>. Acesso em 18/01/2017. 

140 No capítulo 2, Figura 15. 
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Assim como os devices da área de esporte, os wearables de saúde buscam uma 

“invisibilidade” no cotidiano de seus usuários, sendo que é nítida uma preocupação por parte 

das empresas fabricantes em criar aparelhos com interface e uso intuitivo, já que o público 

idoso está se mostrando uma ampla audiência para soluções de tecnologia vestível via internet 

(GARCÍA; GARCÍA; LOPEZ, 2014, p.2). 

 Nesta discussão, iremos abordar alguns gadgets ligados ao campo da saúde com o 

intuito de observar os aspectos de marketing e comunicação usados por determinadas 

empresas do ramo. Os aparatos da área de saúde possuem um apelo diferente daqueles da área 

de fitness perante seus usuários. Os devices dessa categoria estabelecem contato com os 

consumidores também enfatizando o bem-estar, mas monitoram aspectos ligados a problemas 

de saúde ou de tratamentos médicos. Vale sempre lembrar que a interface humano/não-

humano possibilita o monitoramento de órgãos, medição de atividades biológicas e captura de 

informações geradas pelo corpo com o subsequente envio desses dados para uma plataforma 

digital, estabelecendo o modelo de comunicação em rede.  

As questões previamente discutidas sobre a ideia de culto da performance 

(EHRENBERG, 2010) também estão intrinsicamente ligadas aos aspectos de saúde. Muitas 

vezes, a busca por um corpo perfeito ou uma performance esportiva/sexual está associada ao 

consumo de remédios, sendo que, só no Brasil, o registro nacional de fornecimento de 

medicamentos controlados saltou de 113 mil caixas, em 2009, para quase 295 mil em 2015, 

um aumento de 161%141. O consumo de esteroides, anabolizantes, vitaminas e antidepressivos 

lidera esta lista de produtos médicos controlados.  

Neste cenário, entendemos que há consumidores que possuem necessidades especiais 

e já são alvos de companhias que passam a oferecer produtos tecnológicos que prometem uma 

melhora na qualidade de vida, e consumidores que anseiam por aprimorar aspectos de saúde 

que impactam em atributos estéticos. Para contextualizar este tópico, elencamos dois devices 

da área de saúde que estabelecem uma comunicação com o corpo do usuário e trabalham com 

essas duas linhas de raciocínio: Lir Scientific e Lumo Lift. 

 

                                                
141 Conforme reportagem Aumenta em 161% o consumo de medicamentos controlados no Brasil. Disponível na 

URL <http://www.brasilpost.com.br/2015/05/21/consumo-remedios-brasil_n_7350304.html>. Acesso em 
18/01/2017. 
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5.2.1 Lir 

 O Lir é um wearable device de monitoramento corpóreo da área de saúde. O 

aparelho em questão está em testes nos EUA142, mas a empresa Lir Scientific está preparando 

o lançamento oficial do produto em 2017. Desenvolvido para indivíduos com incontinência 

urinária, o aparelho é uma cinta adesiva para ser usada na região abdominal. O device 

monitora a bexiga do usuário por meio de sensores e envia um alerta para o smartphone do 

mesmo avisando quando é o momento adequado de ir ao banheiro143.  

 Por tratar de um problema de saúde que está ligado ao ato de ir ao banheiro, o 

produto procura ficar imperceptível em contato com a pele por baixo da roupa. A rede que se 

forma neste caso envolve um actante humano (usuário), um actante não-humano (Lir) e o 

aplicativo de smartphone que emite os alertas e exibe gráficos de monitoramento da bexiga do 

usuário em tempo real. O aparelho se hibridiza ao corpo e busca aprimorar a qualidade de 

vida do usuário. Pelo fato de tratar de um problema de saúde, a experiência com esse produto 

não oferece a possibilidade de compartilhamento de performances em sites de rede social ou 

interação em rede com outros usuários.  

 
Figura 32 – Lir Scientific 

 
Fonte: Página oficial do produto144 

                                                
142 Segundo informações do site oficial do produto na URL <http://www.lirscientific.com/>. Acesso em 

18/01/2017. 
143 O funcionamento do Lir pode ser visto na URL <https://www.youtube.com/watch?v=G2TLHLOWoug>. 

Acesso em 18/01/2017. 
144 Imagens retiradas da URL <http://www.lirscientific.com/>. Acesso em 18/01/2017. 
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 Baseando-se na cultura do bem-estar, empresas como a Lir Scientific estão focando 

seus esforços em desenvolver soluções wearables que ofereçam vantagens no cotidiano de 

seus consumidores. Por outro lado, há diferentes consumidores que possuem necessidades 

especiais para o dia a dia, como aqueles que sofrem de incontinência urinária, e são potenciais 

usuários para esse tipo de solução.  

 O discurso da empresa é todo pautado na retórica da tecnologia como uma solução 

para melhorar a vida de determinados indivíduos. No próprio site da Lir há um grande 

destaque para sites e revistas que publicaram reportagens sobre o produto. De certa forma, 

essa também é uma maneira de promover a marca, o produto e a empresa utilizando o 

discurso do bem-estar.  

 Este tipo de estratégia de promoção da empresa em veículos midiáticos é comumente 

chamada, no meio publicitário, de mídia espontânea. Segundo Carrascoza e Santarelli (2008, 

p.6), esse é um tipo de estratégia que procura criar peças publicitárias (ou, nesse caso, 

produtos diferenciados) buscando causar grande impacto e produzir matérias e reportagens em 

revistas, sites, canais de TV etc. No site do produto Lir, na tela de abertura (Figura 33), vemos 

em destaque os logotipos do canal de televisão CBS, a revista Wired, o jornal The Daily Dot 

entre outros veículos midiáticos.  

 
Figura 33 – Página da Lir Scientic  

 
Fonte: Print screen da página oficial do produto145 

 

                                                
145 Imagem retirada da URL <http://www.lirscientific.com/>. Acesso em 18/1/2017. 



 

 

187 

 O espaço dedicado para informar quem já publicou conteúdo sobre produto é tão 

importante quanto as informações do produto. A divulgação do produto gerada pela mídia 

espontânea parece ser estrategicamente construída nesse caso. Afinal, “as corporações se 

valem de todo o aparato midiático para permanecer o máximo de tempo no cotidiano dos 

consumidores” e construir valor/significado em seus produtos (CARRASCOZA, 2015, 

p.156). Quando o Lir ganha espaço em blogs, sites, revistas e canais de televisão, está 

alcançando mais consumidores e recebe o endosso dos veículos que estão falando do produto. 

Daí a necessidade de permanecer o máximo de tempo para consumidores e potenciais 

consumidores. 

 Permanecer em destaque na mídia e na mente dos consumidores parece ser um dos 

grandes desafios para as empresas no cenário atual. Trazer informações relevantes visando a 

seduzir um potencial comprador torna-se mandatório nesse ambiente, pois “em nenhum outro 

objeto contemporâneo, cultura e economia se encontram tão imbricados quanto no discurso 

publicitário” (ROCHA, 2011, p.163).  

 Além da divulgação dos logotipos de veículos midiáticos, também há na página 

oficial do produto um convite para que determinadas pessoas se tornem beta testers do 

produto no botão “become an early tester”, que vemos na Figura 33 na página anterior. No 

universo de produtos tecnológicos como softwares, games etc, existe a figura do beta tester, 

que é literalmente um indivíduo que testa o produto em fase de desenvolvimento e gera 

relatórios sobre possíveis problemas e vantagens que o mesmo oferece.  

 Atualmente é comum que certas empresas convidem – por intermédio de um site na 

internet – indivíduos para testarem seus produtos. No mundo dos jogos eletrônicos, há 

companhias que enviam versões não finalizadas de um jogo para que um grupo de players 

experimentem e forneçam feedback de possíveis erros. No caso do Lir, vemos esta mesma 

estratégia sendo empregada: a empresa envia um protótipo para que um usuário utilize 

durante um tempo e relate sua experiência em detalhes. Tal estratégia, de convidar indivíduos 

para testarem um produto, torna-se comum entre empresas menores, que não possuem altas 

verbas para testarem o produto em sessões com usuários pagos. 

 Seguindo o que discutimos em nossa cartografia de controvérsias, o Lir se enquadra 

na categoria de wearable segundo o gráfico proposto na Figura 25. O device se conecta ao 

corpo do usuário, faz a leitura de impressões corporais e alerta de maneira discreta no 

smartphone. Há uma hibridização humano/não-humano que resulta em uma comunicação em 

rede. É importante fazer um adendo sobre este tipo de produto: visando à apropriação de 

aspectos de uma vida saudável, há vários produtos que se posicionam mercadologicamente 
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como wearable devices; mas, de fato, são simplesmente acoplados ao corpo do usuário sem 

nenhum sensor que estabelece algum tipo de diálogo entre corpo e máquina.  

 Um exemplo disso é o aparelho Livia, que promete oferecer alívio para cólicas 

menstruais146. Ao induzir descargas elétricas de baixa intensidade, o produto fica em contato 

com o corpo da mulher e busca minimizar as dores provocadas por cólicas. No entanto, não 

há nenhum tipo de sensor que faça a leitura de dados fisiológicos e envie para um aplicativo 

de smartphone. Cabe à usuária, manualmente, regular a intensidade do aparelho para 

minimizar o seu mal-estar. 

 
Figura 34 – Instruções de uso do Livia 

 
Fonte: Site oficial do produto147  

 

 Uma questão interessante em termos de marketing desses produtos: já que uma de 

suas premissas básicas é a de que o usuário não quer chamar a atenção que está utilizando o 

device, seria possível conceber estratégias de comunicação e mercadologia para eles? No 

entender do que estamos discutindo nesta tese, um produto como o Lir, fabricado por uma 

empresa pequena, poderia estabelecer parcerias com grandes companhias como Pfeizer e 

Bayer para ampliar sua produção e criar versões mais robustas de seu aparato. Não é 

incomum grandes corporações adquirirem pequenas empresas no mercado atual, 

principalmente quando visualizam vantagens estratégicas nas mesmas. No caso do produto 

                                                
146 Informações retiradas do site do produto na URL <http://mylivia.com/>. Acesso em 18/1/2017. 
147 Imagem retirada da URL <http://mylivia.com/>. Acesso em 18/1/2017. 
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Lir, a interface humano/não-humano pode ser um potencial gerador de dados do usuário para 

pesquisas de desenvolvimento de novos produtos ou medicamentos. 

  

5.2.2 Lumo Lift 

 Fabricado pela empresa Lumo Body Tech, o Lumo Lift, é um produto da área de 

saúde que, de certa maneira, também possui alguns aspectos ligados ao universo de fitness. O 

device possui como objetivo ajudar seu usuário a manter a boa postura ereta ao longo do dia. 

Para isso, o indivíduo deve colocar o pequeno gadget em sua roupa e sincronizá-lo com um 

aplicativo de smartphone.  

 Durante o dia, toda vez que a postura do usuário fica irregular, um alerta é emitido 

no aplicativo lembrando-o de se posicionar de maneira correta. Este tipo de alerta para 

correção da postura é possível devido a sensores de monitoramento biomecânicos que 

interpretam movimentos e vibrações do corpo do utilizador148.  

 
Figura 35 – Lumo Lift e seu aplicativo de smartphone  

 

 
Fonte: Página oficial do produto149 

 

                                                
148 Informações retiradas do site oficial do produto na URL <http://www.lumobodytech.com/lumo-lift/>. Acesso 

em 18/01/2017. 
149 Imagem retirada da URL <http://www.lumobodytech.com/lumo-lift/>. Acesso em 18/01/2017. 



 

 

190 

 Além de emitir alertas de má postura, o aplicativo também permite que o usuário 

estabeleça metas para cumprir durante o dia e rastreie seu histórico para ver sua evolução 

neste quesito no período. O Lumo Lift também se utiliza de técnicas de gamification, que, 

como já mencionamos, trata do uso de linguagens lúdicas e elementos do universo dos games 

em publicidade ou desenvolvimento de produtos (CASTRO; MASTROCOLA; SANCHES, 

2014, p.1). No caso desse device, mediante o usuário manter a boa postura, o sistema o 

recompensa com pontos, mostrando o quanto está mantendo a coluna na posição correta. 

 A empresa Lumo já possui em seu portfólio outros wearable devices, como shorts de 

corrida que monitoram a atividade esportiva dos usuários. Estrategicamente, a empresa busca 

se destacar no meio de vários concorrentes do mercado de aparatos vestíveis. A Lumo Lift 

também se vale da estratégia de mídia espontânea que vimos anteriormente com o Lir para 

posicionar seu produto e atrair consumidores. No exemplo a seguir (Figura 36), o endosso da 

revista Time sobre o produto em uma reportagem sobre tecnologia é replicado no site da Lumo 

Body Tech. 

 
Figura 36 –Destaque para a indicação da revista Time no site da empresa 

 
Fonte: Imagem da página oficial do produto150 

 

                                                
150 Print screen da URL <http://www.lumobodytech.com/lumo-lift/>. Acesso em 18/01/2017. 
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 O Lumo Lift é mais um exemplo de como as wearable technologies começam a 

permear o cotidiano e a se hibridizar com diferentes tipos de consumidores. Este gadget, vale 

ressaltar, possui uma aplicação especializada para aspectos de saúde, mas também flerta com 

práticas esportivas, alertando sobre a má postura da coluna do usuário durante atividades 

físicas.  

 O gadget que trouxemos como exemplo nesse tópico sinaliza alguns usos que as 

wearable techs podem ter fora do ambiente de esportes ou de cuidados médicos. O Lumo Lift, 

por ser um produto focado em corrigir a postura da coluna, possui uma aplicação destacada 

para ambientes de escritórios e empresas, nos quais indivíduos passam boa parte de seus dias 

sentados ao computador. É possível imaginar que o fabricante do aparelho faça parcerias com 

grupos empresariais para que estes distribuam o aparelho para que os funcionários utilizem no 

dia a dia.  

 Nos cinco exemplos que discutimos nesse capítulo, notamos a hibridização 

humano/não-humano. Os aparatos, munidos de sensores, estabelecem contato com o corpo do 

usuário, gerando dados que são enviados para aplicativos e sites das empresas fabricantes. Em 

nenhum dos casos que abordamos fica claro como os dados capturados estão sendo utilizados 

pelas companhias. Podemos especular que são usados para identificar hábitos de consumo ou 

monitorar trajetos que o usuário realiza no dia a dia. Tais dados, quando combinados 

estrategicamente, podem gerar informações para a empresa identificar hora, local e mensagem 

que irá enviar para esses consumidores.  

 Outro ponto presente nos cinco exemplos deste Capítulo 5 é a articulação em rede 

que é estabelecida nas experiências com os produtos. De maneiras diferentes, forma-se uma 

conexão entre usuários (humanos) e aparatos (não-humanos). Em aparatos como o iWatch, 

forma-se uma rede entre o usuário, o device, diferentes aplicativos que podem ser baixados no 

produto, outros usuários, sistemas de pagamento e outros devices.  

 No caso do Lir, notamos que rede se forma entre o utilizador, o aparato e o aplicativo 

de smartphone. Independentemente da extensão da rede formada, entendemos que nesses 

contextos sempre haverá um corpo produzindo dados e um aparelho monitorando/capturando-

os para uma companhia, que poderá dar um fim estratégico em termos de comunicação e 

marketing para eles. 

 Partindo do que foi discutido, seguimos agora para as considerações finais de nosso 

trabalho. 
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Resumo do Capítulo 5 

 

 Neste quinto capítulo, discutimos algumas estratégias de comunicação e marketing 

que se materializam por meio de produtos pertencentes ao universo das wearable 

technologies. Com base no resultado de nossa Cartografia de Controvérsias, selecionamos os 

aparatos Jabra Sport Pulse, Máquina, iWatch, Lir Scientific e Lumo Lift, entendendo-os como 

exemplos de WT que se hibridizam ao usuário. Com estes aparatos em pauta, exploramos a 

relação humano/não-humano mediada por empresas com o intuito de demonstrar como tais 

organizações estão se apropriando estrategicamente de tecnologias visando a monitorar seus 

consumidores e capturar dados dos mesmos para usos futuros em ações de marketing. Na 

observação desses produtos, enfatizamos as diferentes articulações em rede que se formam 

entre usuários e aparatos wearable. Porém, entendemos que tais produtos apenas começaram 

a esquadrinhar seus potenciais para uso dos dados capturados dos usuários. Ressaltamos que 

os princípios da Teoria Ator-Rede foram essenciais para estudarmos os devices apresentados 

neste Capítulo 5 e nos muniu de recursos para visualizarmos como se estabelecem as 

conexões entre os atores humanos e não-humanos nos contextos apresentados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As inquietações em relação ao universo da tecnologia e as intricadas relações que 

este possui com o campo da comunicação, da mídia e do consumo foram os motivadores 

principais do caminho percorrido nessa tese de doutoramento. Os processos de midiatização a 

partir da hibridização humano/não-humano por intermédio das wearable technologies 

amparados por marcas e produtos têm sido discutidos mercadologicamente, midiaticamente e 

academicamente151 com frequência relativamente mais ampla, o que sinaliza a importância 

que a reflexão sobre o assunto passou a adquirir no cenário contemporâneo permeado de 

inúmeros atores atuando em complexas redes. Estudar a magnitude completa destes 

ecossistemas é uma tarefa praticamente impossível para uma tese de doutorado; por isso, 

reconhecemos os limites que atingimos nas análises aqui propostas.  

 Iniciamos nossa tese discutindo sobre alguns icônicos exemplos do universo da 

ficção científica. A trilogia de filmes da série Matrix e o livro Neuromancer são dois que 

merecem destaque entre tantos outros. Em ambas as produções (sendo Matrix declaradamente 

baseada nas ideias de Neuromancer), vemos indivíduos hibridizados a complexos 

maquinários que projetam suas mentes em um ambiente digital. Como narra o autor William 

Gibson em Neuromancer, a conquista da existência plena da mente no ciberespaço consiste 

em uma perda gradual de conexão com o meatware152, ou o corpo humano no universo da 

ficção Neuromancer. 

Por meio de diferentes autores dos campos da comunicação, consumo e tecnologia, 

depois de imergirmos nos princípios da Teoria Ator-Rede e aplicarmos o método de 

Cartografia de Controvérsias, chegamos a uma primeira consideração dessa pesquisa: a 

discussão sobre as wearable technologies reforça a ideia de que a participação de atores 

humanos e não-humanos em uma rede sociotécnica está na própria gênese do social e da 

subjetividade. O grande ponto de transição das tecnologias contemporâneas se dá pelo fato de 

que algumas delas permitem uma conexão com a internet de maneira móvel na qual as 

possibilidades de configuração em rede se multiplicam exponencialmente.  

                                                
151 Vale lembrar que apesar da ampla discussão sobre este tema, a seara das wearable technologies tem sido uma 

área ainda pouco explorada nos estudos de cibercultura brasileiros. Encontramos 32 ocorrências no Lattes para 
“wearable technology”/“wearable technologies” e 39 ocorrências para “tecnologia vestível”, sendo que alguns 
resultados se sobrepõem. Aproximadamente 70% destas pesquisas se relacionam com a área de engenharia e 
ciência da computação. Acesso à plataforma Lattes realizada em 18/01/2017. 

152 Em uma tradução livre: o hardware de carne (meat). 
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Diferentes atores (humanos e não-humanos) se conectam nestes processos e é 

importante ressaltar que esses complexos contextos digitais “se apresentam como ambientes 

relacionais híbridos ao permitirem múltiplas interações, simultaneamente, com diferentes 

tipos de copresença sobrepostos ao contexto imediato que é determinado pela posição 

geográfica dos corpos” (NEJM, 2016, p.234). Usuários acessam e compartilham conteúdo em 

movimento por meio de seus aparatos tecnológicos, mas também deixam traços digitais de 

cada operação realizada no cenário cotidiano. Tais traços se espalham a cada acesso devido ao 

uso de um aplicativo de smartphone baseado em geolocalização, ao conectar um wearable 

device a um site de rede social, ao fazer uma transação bancária ou utilizar um bilhete 

eletrônico de transporte público. Nejm (2016, p.230) argumenta que a naturalização das 

tecnologias digitais no cotidiano mediando relações interpessoais está gerando uma 

gigantesca quantidade de dados que se transformam em rastros de inúmeros indivíduos. Tais 

rastros digitais “refletem aspectos do self”, ou seja, aspectos pessoais dos usuários e, grande 

parte deles, estão disponíveis para acesso de outros usuários, empresas e seus algoritmos 

(NEJM, 2016, p.230-231). São dados gerados por aplicativos, softwares, sites de redes sociais 

e sistemas de pagamento eletrônico.  

Os mesmos dados que são gerados nestas plataformas também fluem por meio delas 

e reconfiguram a maneira com que trabalhamos, socializamos, jogamos, praticamos 

exercícios, nos alimentamos e conhecemos o mundo. Tais dados, neste contexto, são 

agenciadores de uma série de processos; principalmente quando são analisados e 

recombinados por algoritmos e sistemas que podem influenciar aspectos econômicos, 

políticos e sociais (mesmo que, muitas vezes, sem consentimento das partes envolvidas). 

O conjunto de informações privadas emitidas pelos usuários por meio de seus 

devices digitais gera um “registro integrado das exposições voluntárias e involuntárias, 

transmitidas e emitidas” que compõem o que pode ser considerado um meta-self, um conjunto 

de rastros que permite que algoritmos/sistemas de empresas definam que 

mensagens/conteúdos serão apresentados para determinadas audiências (NEJM, 2016, p.229). 

Quanto maior o acesso a aplicativos, sites e sistemas por meio de devices digitais conectados 

em rede, maior a quantidade de dados/rastros gerados. Consequentemente, maiores as chances 

de certos grupos se apossarem destes dados para interesses de business e marketing, dentre 

outros. Entendemos que, neste cenário, controlar o que será compartilhado ou quais rastros 

dos usuários serão passíveis de ser monitorados/encontrados é um fator bastante obscuro. Há 

uma monetização dos nossos rastros digitais que as empresas negam em expor de maneira 

clara para os consumidores. 
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 Outra importante consideração a ser feita sobre nossa pesquisa é em relação ao 

movimento de quantificação do self, o que discutimos juntamente a diferentes wearable 

devices e reforçamos nas ideias do parágrafo anterior. Notamos que as interações online como 

modo de vida na atualidade e o monitoramento de nossas interações em plataformas digitais 

colonizam o cotidiano de diferentes indivíduos.  

 Rettberg (2014, p.61) ensina que a quantificação do self agrega indivíduos que 

monitoram e analisam aspectos de suas vidas, tais como o número de passos dados em uma 

caminhada, check-ins de localização de viagens, a frequência de batimentos cardíacos, 

quantidade de café ingerido em um dia, horas de sono de uma noite etc. A ideia central do 

movimento de quantificação do self é o autoconhecimento por meio de dados numéricos 

(RETTBERG, 2014, p.63). É importante ressaltar que, por conta da imensa disponibilidade 

tecnológica que temos presente, sobretudo em grandes centros urbanos, a quantificação do 

self está se tornando algo comum no cenário cotidiano. Nesse contexto, corpos humanos estão 

se tornando produtores de dados para as empresas que fabricam e comercializam wearable 

devices (RETTBERG, 2014, p.61). 

 Tudo indica que a capacidade de medir determinadas performances e aspectos de 

nossas vidas oferece, para alguns indivíduos, a sensação de que é possível controlar com 

precisão uma série de ações. Nesse sentido, os wearable devices são utilizados como 

ferramentas de auto-monitoramento e devem ser entendidos como auto-representações de seus 

usuários, que operam como uma espécie de "diário de performances" para os mesmos 

(RETTBERG, 2014, p.62).  

 O fato de que os dados performáticos ficam armazenados em uma nuvem permite 

que os usuários de certos aparatos consultem evoluções obtidas durante um intervalo de 

tempo e que planejem como irão aprimorar performances futuras. Vale ressaltar que a ideia de 

quantificar performances não é inerente aos wearable devices. O ser humano quantifica 

historicamente notas escolares, quantidade de produtos vendidos, metas de empresas, 

toneladas de alimentos colhidos em uma lavoura etc. O grande ponto de transição que vemos 

nas WTs é o fato de que, com um login em um aparato, site ou aplicativo, podemos acessar e 

gerar enormes quantidades de dados em curto espaço de tempo (RETTBERG, 2014, p.64). 

 Partindo dos pressupostos da Teoria Ator-Rede que discutimos previamente, 

elementos humanos e não-humanos comunicam e estão constantemente articulando redes na 

estrutura do social (LEMOS, 2013). Na arquitetura dessas conexões, notamos o elemento 

humano monitorado com mais intensidade. Gostos pessoais são monitorados de acordo com 

os likes que certos usuários geram no site Facebook, acessado de um computador. Aplicativos 
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de cartão de crédito exibem um histórico preciso de valor, hora e local em que compras foram 

realizadas. Smartphones salvam em suas memórias as rotas mais comuns que usuários fazem 

no dia a dia e a média de passos dados nestes percursos. O que muda em relação aos wearable 

devices é o fato de que esses aparatos monitoram os usuários de maneira mais precisa, pois 

não é necessário adicionar manualmente os dados nestes gadgets. Enquanto um smartphone 

aponta que o utilizador andou aproximadamente 9000 passos, um aparato vestível irá informar 

que foram dados precisamente 9078 passos (RETTBERG, 2014, p.65). Esta precisão e 

imediatismo são dois pontos que mantêm os usuários engajados no movimento de 

monitoração do self, pois permitem que as performances sejam avaliadas de maneira 

detalhada, rápida e que os usuários recebam feedback de como incrementar as mesmas. 

  Rettberg (2014, p.70) enfatiza que outro fator que gera engajamento dos usuários de 

WTs no automonitoramento é a visualização clara dos dados de performances gerados no 

formato de gráficos, tabelas e ícones sempre exibidos com requintes de design e layout 

atraentes. Podemos, no entanto, nos questionar se realmente tais elementos colaboram com o 

aperfeiçoamento de determinados desempenhos gerando uma vida mais saudável para certos 

usuários ou se apenas estão levando estes indivíduos a tentarem sobrepujar metas ultra-

humanas de desempenho e competitividade que podem até mesmo resultar em uma 

diminuição ou perda de qualidade de vida, conforme as ideia de culto à performance 

(EHRENBERG, 2010) discutida previamente. 

 Inegavelmente, a monitoração do self está gerando uma alta quantidade de traços 

que, normalmente, estão ocultos. É possível observar alguns dados de performance em 

aplicativos e sites de redes sociais, mas não fica claro que outros dados estão sendo 

capturados e se estes estão seguros ou nas mãos de grupos empresariais, governos ou, até 

mesmo, criminosos (RETTBERG, 2014, p.79). Considerando que diferentes aparelhos com 

conexão com a internet podem monitorar dados de seus usuários, como televisores, 

videogames, brinquedos etc, já se discute que governos precisam criar legislações mais rígidas 

em relação à captura e utilização de dados de usuários153. 

 É importante ressaltar que as questões ligadas à monitoração de indivíduos em 

plataformas digitais não é algo exclusivo de empresas ou instituições governamentais. 

Diversos aplicativos e sites permitem que seus usuários vigiem em tempo real quais pessoas 

das suas redes leram ou compartilharam determinados conteúdos, que horas o fizeram e que 

                                                
153 Conforme reportagem How we sold our souls – and more – to the internet giants. Disponível na URL 

<https://www.theguardian.com/technology/2015/may/17/sold-our-souls-and-more-to-internet-giants-privacy-
surveillance-bruce-schneier>. Acesso em 18/1/2017. 
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outros usuários interagiram com o mesmo. Notamos que se forma uma cultura de 

monitoramento e vigilância no cenário contemporâneo. Na Figura 37 a seguir, que mostra 

uma tela do aplicativo WhatsApp, o ícone formado por duas setas azuis indica que a 

mensagem “We are at Urban House” foi lida pelo destinatário no horário de 21h02. Além 

disso, é possível verificar quando este usuário está online ou qual foi a última vez que ele 

acessou o aplicativo. Notamos os aspectos de vigilância e controle nessa situação e 

percebemos como este fato pode refletir negativamente em aspectos do cotidiano, já que 

empresas podem passar a controlar as redes sociais de seus funcionários buscando verificar 

horários que estes estão conectados e/ou que tipo de conteúdo estão acessando. 

 
Figura 37 –Tela do aplicativo WhatsApp 

 
Fonte: Screenshot do smartphone do autor. 

 

 A partir das ideias de rastros digitais que geram um meta self e da quantificação do 

self, outra consideração importante a ser feita é em relação ao imperativo de estar conectado 

às redes de comunicação sociabilidade e negócios (CASTRO, 2012). Além da necessidade de 

um presença pública, tem se tornado mandatório em certos núcleos sociais a existência de 

uma presença digital constante. O crescente número de usuários nestas redes está gerando 

reconfigurações drásticas quando tratamos da interface entre comunicação, mídia, consumo e 

tecnologia. Acessar um aplicativo ou se tornar usuário de um site de rede social digital é uma 

ação que, atualmente, demanda poucos minutos e pode ser feita por meio de diferentes 

aparatos que possuem conexão com a internet. Passar a acessar/compartilhar conteúdo nesses 

ambientes digitais é outra ação que não demanda grande esforço. O que diferencia 

essencialmente estes ambientes digitais de ambientes físicos? 

 Conforme pondera Boyd (2009, p.41), o que diferencia estruturas físicas de 

estruturas digitais é que as primeiras são compostas de átomos e as segundas de bits. Nesse 

contexto, os públicos conectados são fundamentalmente moldados pelas propriedades dos 

bits, das conexões entre os bits e na maneira que os bits e redes sociais digitais unem 
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indivíduos (BOYD, 2009, p.42). O fato de bits regularem a estrutura dos públicos conectados 

introduz novas práticas de consumo, interação e distribuição de conteúdo (BOYD, 2009, 

p.42), práticas bastante distintas das que se materializam no mundo composto de átomos. 

 Boyd (2009, p.48) aponta que o conteúdo acessado/gerado pelos públicos 

conectados, seja em um wearable device ou site de rede social, é feito de bits e, portanto, mais 

maleável em termos de armazenamento, reprodução, escala, potencial de compartilhamento e 

velocidade de busca e acesso. Tal fato remodela a maneira com que estes públicos acessam, 

consomem e produzem conteúdo. A cada busca realizada, a cada compra online finalizada ou 

a cada conteúdo consumido em um site ou aplicativo, os consumidores que fazem parte desses 

públicos conectados estão gerando dados e traços que são objetos de interesse de diferentes 

empresas. Público e privado se mesclam com mais facilidade nesse cenário contemporâneo 

onde a hiper segmentação é mais comum. Indivíduos passam a ser potenciais geradores de 

dados e determinadas companhias criam novas estratégias para atingi-los com mensagens de 

marketing.  

O percurso dessa tese também nos sinalizou como mídia e consumo se 

complementam no cenário contemporâneo. Por intermédio da mídia, consumimos bens 

materiais, bens simbólicos e diferentes tipos de conteúdo. Castro (2012a, p.134) observa que, 

nos últimos anos, a “parceria entre mídia e consumo tem dado origem a formatos e modelos 

inovadores de comunicação entre marcas e seu público, especialmente no contexto da cultura 

digital”. O midiapanorama (APPADURAI, 1999, p.315), que pode ser entendido como a 

maneira pela qual conteúdo e informação são disseminados por intermédio de canais como 

televisão, rádio, internet e plataformas móveis, sofreu uma significativa reconfiguração nas 

últimas décadas por conta dos avanços tecnológicos e também pela mudança de 

comportamento do consumidor.  

Nesse sentido, as empresas precisam adequar suas mensagens publicitárias a novos 

formatos e trabalhar a publicidade como conteúdo para os seus consumidores. Covaleski e 

Bezerra (2013, p.126) propõem que a publicidade atualmente possui quatro dimensões que a 

estruturam: a) a da persuasão, que se vale de recursos narrativos para contar a história de um 

produto, marca ou serviço; b) a dimensão do entretenimento, que possui a função de trazer 

uma carga de ação, humor, romance e emoção visando a imergir o consumidor no universo 

simbólico do produto; c) a dimensão interativa, que possibilita que um consumidor interaja 

com o conteúdo de uma marca/empresa de maneira rápida por meio de seus devices digitais e 

sites de rede social que participa; d) a dimensão do compartilhamento, pois deseja-se que “a 

mensagem deve ter alta probabilidade de recomendação” para que consumidores transmitam-
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na para outros consumidores gerando um efeito “viral” na comunicação mercadológica. 

Notamos estes aspectos nos wearable devices que servem de objeto em nossa tese. De certa 

maneira, o conteúdo oferecido nos gadgets esportivos e de saúde, em maior ou menor grau, 

possui a marca sempre presente, buscando contato com o consumidor, o que pode gerar dados 

para a empresa, além de estimular o compartilhamento de conteúdo nas redes sociais.  

A publicidade que se torna conteúdo e busca contato com o consumidor por meio de 

diferentes plataformas midiáticas e aparatos tecnológicos tem como objetivo cultivar um tipo 

diferenciado de consumidor: o consumidor fã. Castro (2012a, p.134) descreve esta figura 

como uma espécie de parceiro que atua como um embaixador de determinadas marcas, 

serviços e produtos. Neste contexto repleto de publicidade, conteúdo de empresas e 

consumidores-fãs, vale lembrar que  
A publicidade visava, em seu início, atingir o consumidor e motivá-lo à 
efetivação da compra. Hoje isso não é o bastante. Busca-se conquistar o 
consumidor de tal forma que ele se torne um defensor, um advogado e 
vendedor da marca, detalhando seus benefícios e atrelando sua imagem à da 
empresa ou serviço (COVALESKI; BEZERRA, 2013, p.127). 

Nesse sentido, entendemos que as WTs buscam estar presente grande parte do dia em 

contato com seus usuários, conquistando-os com conteúdos trabalhados para se tornarem 

relevantes. Rastrear dados, conhecer hábitos de consumo, locais por onde transita o 

consumidor e com quem ele compartilha conteúdo parece ser um ponto nodal na estruturação 

de mensagens que visam a atingir/seduzir estes indivíduos para que eles se engajem em uma 

experiência mais imersiva com a marca. 

As questões dos rastros, da quantificação do self e do monitoramento por parte de 

certas corporações remetem à ideia de centralidade da comunicação e do consumo na 

experiência de mundo. Também vale ressaltar que essas questões estão diretamente ligadas à 

hipersaturação de mensagens mercadológicas no ecossistema comunicacional contemporâneo.  

Ao caminharmos por um grande centro urbano superpovoado, somos frequentemente 

impactados com publicidade. Quando nos conectamos a sites de diferentes naturezas ou 

acessamos nossos aplicativos favoritos nos smartphones, também estamos sujeitos a sermos 

impactados por mensagens de marketing. Antes do início do filme em um cinema, na tela 

digital do ônibus ou metrô, ao folhearmos uma revista à espera de uma consulta, no intervalo 

de um programa de televisão ou na paisagem urbana, estamos sujeitos a travarmos contato 

com publicidade.  

Muitas vezes, em vez de enfatizar ideias de produtos, marcas e serviços, tal excesso 

de mensagens pode gerar uma dispersão. Neste momento, empresas passam a se valer de 
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recursos tecnológicos como base de dados, aplicativos de smartphone, wearable devices, 

monitoramento de rastros e geolocalização para tentar atingir os consumidores em 

circunstâncias mais oportunas e com mensagens personalizadas. A ideia de Internet das 

Coisas (LEMOS, 2013) é outro ponto fundamental desta discussão, pois, a partir do momento 

em que eletrodomésticos, carros, relógios e outros artefatos passam a se conectar com a 

internet e gerar dados, seus usuários tornam-se alvo de empresas que sempre estão buscando 

conhecer em profundidade diferentes perfis de consumidores. 

 Nesta pesquisa, que conjuga reflexões sobre os campos da comunicação, consumo e 

tecnologia, buscamos definir o que é uma wearable technology ao apresentar no Capítulo 4 

uma aplicação com base no método de Cartografia de Controvérsias. Vale frisar que em 

momento algum foi nossa intenção chegar a uma definição única e definitiva para esse tema. 

Seguindo as lógicas da TAR e da CC, buscamos ampliar a ideia da categoria wearable 

technology entendendo que o modelo aqui apresentado pode servir de base para pesquisas 

vindouras que busquem uma linha de raciocínio para analisar/observar este tipo de aparatos. 

A delimitação de o que pode ser considerado ou não uma WT nos auxiliou na seleção de 

aparatos que analisamos no Capítulo 5. Com o modelo de categorização que apresentamos no 

Capítulo 4 (Figura 25), conseguimos estabelecer um padrão para os exemplos e uma 

pertinência na análise de casos.  

Parafraseando o entrevistado Juraj Babic154, da Universidade Pan Europeia, esta 

categoria tecnológica ainda está “usando fraldas", no sentido de que carece de inúmeras 

melhorias técnicas, tais como baterias com maior tempo de duração, maiores e melhores 

processadores e comunicação em rede mais eficiente. No entanto, tais aparatos designados 

como exemplos para o último capítulo dessa tese se mostraram como potenciais plataformas 

para comunicação mercadológica das empresas fabricantes.   

 Neste contexto hipersaturado de mensagens mercadológicas, notamos uma espécie 

de encantamento por parte de certas companhias com a possibilidade de trazer tecnologia 

avançada para seus portfólios de produtos. A ideia de estabelecer um ponto de contato com 

um consumidor (humano) por meio de um aparato (não-humano), que pode rastrear dados do 

usuário gerando oportunidades para que a empresa envie mensagens e conteúdo que poderá 

ser visto como relevante, parece bastante sedutora para um grande número de empresas.  

 Porém, vale ressaltar que esse é um mercado relativamente novo, no qual muitos 

projetos em caráter experimental ainda estão sendo testados. No decorrer dessa pesquisa, 

                                                
154 Ver Capítulo 4 e Apêndice D para mais informações. 
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vimos que empresas como Google, Samsung e Nike já começaram a apostar no mercado de 

soluções wearable. O Facebook também já dá sinais que está entrando nessa área, já que a 

empresa está ampliando seu alcance para além do famoso site de rede social e tem adquirido 

outras plataformas, tais como o aparelho Oculus Rift155. Tal aparato, que possui um formato 

de visor, flerta com algumas ideias de wearable tech, permitindo que o usuário navegue por 

ambientes de realidade virtual e jogue games. 

 O consumo digital tem sido uma das bases para que certos grupos empresariais 

apostem em soluções tecnológicas como sites de redes sociais, aplicativos e wearable devices. 

Montardo (2016, p.7) reflete sobre a ideia de consumo digital e ensina que “a prática que ele 

viabiliza é a da socialização online”, com atores que possuem acesso à internet e habilidades 

para manejar os sites/apps/devices que são oferecidos.  

 Quando uma empresa como o Google lança um wearable device como o smartwatch 

Android Gear, o objetivo principal envolvido é fazer o usuário ficar conectado com sua 

plataforma, ampliando seu consumo digital, que pode ser desde conteúdo de performance 

esportiva (gerado pelo relógio) como publicidade de marcas, empresas e serviços na tela do 

aparato. Por outro lado, quanto mais tempo conectado, maiores as oportunidades de uma 

empresa como o Google monitorar os dados desses usuários para conhecer seus hábitos de 

consumo online, locais por onde transitam e sites que acessam.  

 As tecnologias vestíveis estão começando a ganhar um espaço maior não só na mídia 

especializada em tecnologia ou nas mãos de grandes grupos como Google, mas também em 

pontos de venda e espaços comerciais convencionais. Na loja Best Buy, localizada na cidade 

de Montreal (Canadá), por exemplo, já existe uma área exclusiva para a venda de wearable 

devices que leva o curioso nome de “techno prêt-à-porter”156. Nessa sessão da loja (vide 

Figura 38), é possível encontrar smartwatches, pulseiras inteligentes para fitness, roupas com 

sensores, fones de ouvido, acessórios de moda etc.  

 

 

 

 

 

                                                
155 Conforme reportagem Facebook compra empresa por trás do Oculus Rift por US$ 2 bilhões. Disponível na 

URL <http://olhardigital.uol.com.br/games-e-consoles/noticia/facebook-compra-empresa-por-tras-do-oculus-
rift-por-us-2-bilhoes/41032>. Acesso em 18/01/2017. 

156 Em uma tradução livre do francês: “tecnologia pronta para vestir”. 
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Figura 38 –Setor de wearable technology da loja Best Buy (Montreal; Canadá) 

 
Fonte: Foto de Clarisse Setyon157. 

 

Partindo dos pressupostos da Teoria Ator-Rede, nos quais actantes humanos e não-

humanos figuram em diferentes articulações, talvez possamos dizer que a cada novo aparato 

tecnológico que surge no mercado há uma reconfiguração sobre como determinadas empresas 

irão desenhar suas estratégias de distribuição de conteúdo e divulgação de marcas.  

Com as wearable technologies, não é diferente. A partir do momento em que devices 

fornecem leituras de impressões corporais e geolocalização de seus usuários, as empresas 

passam a estabelecer estratégias de como utilizar esses dados e rastros em benefício próprio. 

Algumas tentarão decifrar perfis de hábitos de consumo para oferecer produtos/serviços, 

outras irão vender informações de seus consumidores para outros grupos empresariais. Na 

atualidade do mundo do marketing, dados são uma espécie de moeda corrente para se 

conhecer e acessar os públicos consumidores. 

Mais um ponto a ser ressaltado é o fato de que boa parte dos devices que analisamos 

utilizam linguagens de entretenimento em suas experiências de produto. As supracitadas 

técnicas de gamification, música, rankings de competição e elementos gráficos oriundos dos 

games são alguns exemplos do universo do entretenimento presentes nos produtos da 

                                                
157 Imagem enviada para o autor em 03/05/2016. Clarisse Setyon é professora na ESPM e autorizou o uso dessa 

imagem para fins deste trabalho.  
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categoria WT. Mesmo os aparatos vestíveis da área de saúde utilizam alguns desses recursos. 

Devices como Nike+ Fuelband, Fitbit, Endomondo, Lumo Lift e tantos outros se valem de 

uma experiência que conjuga entretenimento, rede social e recompensas simbólicas 

(manifestadas no formato de troféus virtuais, gráficos de performance etc). Tal conjugação de 

linguagens lúdicas materializada em forma de produto coaduna com as ideias de Castro 

(2012a) e Covaleski e Bezerra (2013), segundo os quais diversas estratégias de comunicação e 

marketing na cultura digital utilizam dinâmicas do entretenimento para cativar os 

consumidores. 

As lógicas de entretenimento, gamification e linguagens lúdicas mascaram um regime 

de avaliação permanente característico da sociedade de controle (DELEUZE, 1992). Como 

dissemos, a crescente quantificação do self serve ao imperativo das performances ultra-

humanas. O importante é jamais estar satisfeito com o próprio desempenho, que sempre pode 

melhorar.  

Visando a manter os usuários engajados nas experiências com os produtos, diversas 

empresas procuram oferecer a possibilidade de competição entre os mesmos e 

compartilhamento de recordes em sites de rede social. Há ainda os aparatos esportivos que 

enviam “missões” diárias para seus usuários, como a pulseira Fitbit, que desafia o seu 

utilizador a quebrar recordes periodicamente e, em troca, fornece distintivos virtuais em 

forma de troféus para incentivar que as provas continuem sendo finalizadas.  

Todos esses fatores, no caso das WTs, colaboram para que os usuários fiquem online, 

conectados com a marca e compartilhando performances. Crary (2013) reflete que, 

atualmente, indivíduos, instituições e empresas necessitam de uma constante presença online; 

precisam de uma exposição repleta de espetacularização que dura 24 horas por dia, sete dias 

por semana para evitar irrelevância social ou fracasso profissional. O autor, entretanto, alerta 

que tamanha conexão e quantificação do self geram um cenário no qual ter privacidade torna-

se algo bastante raro. Indivíduos tornam-se geradores de dados que são colhidos por 

empresas, sempre ávidas por monetizarem com mais intensidade seus produtos e serviços.  

Em entrevista para o jornal El País,158 o historiador Yuval Noah Harar reflete sobre 

como a inteligência artificial, a quantificação do self e o big data transformarão a natureza 

humana. Hadar afirma que um dos grandes perigos do monitoramento e da mineração de 

dados está relacionado ao fato de que, de certa forma, passamos a confiar nas empresas para 

                                                
158 Conforme reportagem Facebook e Apple poderão ter o controle que a KGB nunca teve sobre os cidadãos. 

Disponível na URL <https://goo.gl/BTWkoW >. Acesso em 18/01/2017. 
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que escolham por nós desde coisas simples, como quais notícias ler, que filmes assistir, 

quantos quilômetros correr, até aspectos importantes, como cuidar da nossa saúde, por 

exemplo. 

Nesse cenário, diferentes empresas de wearable techs buscam aperfeiçoar seus 

produtos a cada nova geração para garantir uma precisão maior de captura de dados e 

monitoramento dos usuários. Em troca, as companhias oferecem características avançadas e 

melhorias em relação às versões anteriores dos seus produtos. O iWatch, por exemplo, em sua 

segunda versão, lançada em setembro de 2016, oferece maior resistência à água, possui mais 

memória e se conecta ao iPhone de maneira mais rápida159, mas é sabido que o device possui 

sensores de geolocalização e captura de dados corporais mais precisos também.  

Ao esquadrinharmos este tipo de exemplo, notamos que o nosso cotidiano vem sendo 

colonizado por marcas/empresas que se servem dos dados gerados pelos corpos dos usuários. 

De um lado, tais empresas oferecem sempre algum tipo de serviço e/ou experiência que os 

consumidores passam a valorizar. Por outro lado, os usuários “pagam” por este tipo de 

serviço/experiência se tornando produtores de dados e oferecendo seus corpos e sua atenção 

para receber mensagens de marketing de empresas patrocinadoras.  

 No cenário abordado nessa pesquisa, mídia, consumo e tecnologia se complementam. 

Conforme discutimos no Capítulo 1, os wearable devices podem ser entendidos como 

plataformas midiáticas nas quais conteúdo pode ser gerado e compartilhado através de 

conexão em rede. Nesse ponto, a TAR e a CC iluminaram caminhos extremamente férteis de 

nossa pesquisa. Hepp e Hasebrink (2015) enfatizam que os estudos de comunicação, mídia e 

tecnologia encontram nas bases da Teoria Ator-Rede uma maneira de entender o cenário de 

multiplicidade de mídias que temos atualmente.  

 No âmbito de muitas empresas, pensar estrategicamente essa multiplicidade já é algo 

que entrou para o rol de processos mandatórios para a sobrevivência no competitivo cenário 

mercadológico contemporâneo. Visando a abranger o escopo de suas mensagens de marketing 

e atingir o maior número de consumidores, surge a necessidade de se pensar uma mensagem 

para múltiplas plataformas e de se fazer com que um produto, marca ou serviço seja relevante 

para um grupo de indivíduos, articulando um discurso coerente em plataformas digitais e 

analógicas de comunicação. Sendo assim, é imprescindível 

 

                                                
159 Conforme visto na página oficial do suporte da Apple <https://support.apple.com/pt-br/HT205000>. Acesso 

em 18/01/2017. 
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investigar tais processos de coarticulação, especialmente em momentos 
quando a então chamada "nova mídia" aproxima-se e vira o ambiente 
midiático de cabeça para baixo e, por consequência, as configurações 
comunicativas com as quais estamos envolvidos e pelas quais nós 
construímos comunicativamente nossa cultura e sociedade (HEPP; 
HASEBRINK, 2015, p.87). 

 Essas reconfigurações que estamos vivenciando estão alterando a maneira de fazer 

comunicação mercadológica de muitas companhias, sendo que, em nossa pesquisa, demos 

ênfase para as empresas que se utilizam de aparatos vestíveis em seus portfólios de produtos 

na tentativa de capturar dados de consumidores para enviar mensagens de publicidade a partir 

dos devices.  

 Entendemos que certas empresas focam seus esforços em lançar produtos como os 

wearable devices por conta da necessidade mercadológica de criar publicidade em novos 

formatos e/ou no esforço de criar publicidade como conteúdo. A hipersaturação de mensagens 

de marketing na atualidade impulsiona determinadas companhias a introduzir suas marcas em 

meio a experiências cotidianas, como vimos com os gadgets Jabra Sports Pulse, iWatch e 

Nike+ Fuelband. 

 O estatuto da publicidade hoje, nesse ambiente hipersaturado, leva à criação de novas 

ferramentas e linguagens para transmitir ideias referentes a marcas, sempre utilizando o 

discurso da "inovação". Este termo, que é utilizado exaustivamente por diversas companhias, 

busca traduzir um ideal de modernidade e sofisticação para os consumidores. Essa pesquisa, 

entretanto, adota a ideia de "inovação" seguindo o pensamento de Warde (2005), para quem o 

termo deve ser entendido como uma "teia de forças" que estabelece uma interconexão entre 

conhecimentos e novas propostas para criação de bens de consumo no ambiente 

contemporâneo.  

 Vale relembrar que, no ambiente cercado de tecnologia que abordamos em nossa 

pesquisa, humano e não-humano se entrelaçam e hibridizam; mas encontramos no humano o 

grande orquestrador de todo este cenário. Sobre este ponto, Guattari (1992, p.14) pondera que 

as tecnologias de informação e comunicação "operam no núcleo da subjetividade humana, 

não apenas no seio de suas memórias, da sua inteligência, mas também da sua sensibilidade, 

dos seus afetos, dos seus fantasmas inconscientes".  

 Valendo-nos dessa citação, entendemos que não há apenas benefícios nesse cenário 

que envolve comunicação, mídia e tecnologia. O humano também transporta seus medos, 

anseios e afetos para as tecnologias que cria. A partir disso, também entendemos que as 

mesmas tecnologias que prometem um ideal de um corpo saudável, fornecem conteúdo para o 
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cotidiano, unem indivíduos em rede e outros supostos benefícios, também são tecnologias que 

monitoram, vigiam, capturam dados e os utilizam de modos obscuros.  

 Outra proposição que coaduna com as considerações finais dessa tese advém de 

Hansen (2006), para quem a enorme quantidade de aparatos vestíveis está gerando um 

wearable space. Segundo o autor, neste espaço onde corpo e tecnologia se unem, é possível 

acessar, compartilhar e transmitir dados usando não somente a tecnologia hibridizada ao 

nosso corpo, mas também de inúmeros gadgets disponíveis ao redor.  

 Estas possíveis reconfigurações humano-tecnológicas que dão título à nossa pesquisa 

já estão sendo exploradas por empresas, governos e usuários no cotidiano. Cada novo device 

wearable lançado no mercado chega com um rol de novas funções e integrações que explora 

com mais intensidade o corpo e os rastros digitais do usuário. Mais uma vez, cabe ressaltar 

que a tecnologia empregada nesse cenário está intimamente ligada aos aspectos sociais; 

humano e não-humano orquestrando redes e conexões que se reconfiguram a todo momento. 

 Como último ponto a ser discutido, ressaltamos a importância do consumo como 

mediador de uma série de processos no cotidiano imerso em elementos tecnológicos, 

midiáticos e comunicacionais. O entrelaçamento de usuários, marcas e tecnologias vestíveis 

“está reconfigurando o cotidiano e gerando novas possibilidades para pensarmos as 

materialidades da comunicação e do consumo” (CASTRO; MASTROCOLA, 2015, p.130). O 

consumo, em nossa tese, revela aspectos que vão além da simples compra e venda de bens 

materiais e/ou serviços. Como ensina Castro (2014, p. 60) 
Diferente da exacerbação da orgia consumista, o consumo deve ser 
entendido como o resultado de um conjunto de práticas sociais e culturais 
fortemente relacionados às subjetividades dos atores e ao grupo social ao 
qual pertencem. Imersos nessas culturas do consumo, nós criamos 
identificações, construímos identidades, reconhecemos nossos pares e somos 
reconhecidos socialmente. 

 Ao ressaltar a articulação entre consumo e subjetividade, a autora localiza nas redes 

sociais digitais um importante cenário para interações no que tem sido denominado como 

cultura participativa (JENKINS, 2008) e destaca, nesse cenário, as interações entre empresas e 

públicos. Em suas palavras: “Como ambientes de mobilização e de construção de uma cultura 

participativa, as redes sociais digitais podem ser enfocadas sob o ponto de vista articulação de 

estratégias corporativas” (CASTRO, 2014, p.65).  

 Amparados pelo referencial teórico utilizado nesta pesquisa, entendemos que as 

wearable technologies, como elementos sociotécnicos, são potenciais plataformas nas quais 

vemos materializados aspectos de pertencimento social, consumo material e simbólico, e 
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estratégias de comunicação mercadológica elaboradas por empresas em suas conexões entre 

elementos humanos e não-humanos. 

 Como vimos, as wearable technologies atuam na captura de informações sobre 

usuários por parte das marcas e ajudam a configurar o que Nejm (2016) denomina como 

meta-self: a camada informacional relacionada a cada indivíduo conectado aos ambientes 

digitais. O meta-self está ligado à quantificação do self, já discutida nesse trabalho, bem como 

à sempre delicada questão da privacidade online em meio a interesses comerciais, políticos e 

outros. Pouco se sabe, ainda, sobre como são efetivamente tratados os dados que compõem o 

meta-self, o que torna as articulações das wearable technologies com os ambientes digitais e 

as possíveis reconfigurações humano-tecnológicas daí decorrentes um tema candente de 

pesquisa contemporânea em comunicação e consumo. 

 Nas linhas finais desta tese, seria impossível não evocar as imagens dos robôs dos 

livros de Isaac Asimov, das viagens espaciais dos romances de Arthur C. Clarke, dos 

computadores humanos (mentats) descritos por Frank Herbert na série Duna, do vilão Darth 

Vader (mais máquina do que homem) da franquia Star Wars, dos heróis de Matrix conectando 

suas consciências a um ciberespaço, da obra Neuromancer de William Gibson, ou da icônica 

máquina assassina de O Exterminador do Futuro. Advindas da ficção científica, essas 

imagens também fizeram parte da inspiração para esse trabalho. 

Por fim, com essa pesquisa, esperamos colaborar com os estudos das tecnologias 

vestíveis no campo da comunicação em suas interfaces com o consumo. Entendemos que o 

esforço empreendido nessas páginas gera uma oportunidade para ampliarmos a discussão em 

um possível pós-doutorado. Esperamos que esse trabalho inspire outras pesquisas e 

aguardamos novas e produtivas discussões sobre o tema em ocasiões vindouras.  
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APÊNDICE A 

Roteiro da entrevista para Nike+ Fuelband. 

Entrevistas realizadas no período de 12 dezembro de 2013 até 24 janeiro de 2014. 
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Roteiro da entrevista  

(realizada no período de 12 dezembro de 2013 até 24 janeiro de 2014) 

 

1) Há quanto tempo você é usuário(a) de Nike+ Fuelband? 

2) Por que você escolheu comprar este produto? 

3) Fale como você utiliza as funcionalidades da pulseira.  

4) Para você, qual a característica mais importante que a pulseira Nike+ Fuelband possui? 

5) Além das características esportivas, quais outros atributos são importantes na experiência 

de Nike+ Fuelband? 

6) Comente sobre sua experiência no dia a dia com a pulseira. 
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APÊNDICE B 

Questionário da enquete online realizada para Nike+ Fuelband. 

Enquete realizada em fevereiro de 2014. 
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APÊNDICE C 

Resultados da enquete online realizada para Nike+ Fuelband. 
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APÊNDICE D 

Roteiro para entrevista sobre wearable technology - parte integrante da CC. 

1a parte realizada em São Paulo no período de abril a maio de 2015.  

2a parte realizada em Bratislava, Budapest e Klagenfurt no período de abril a maio de 2016. 
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Roteiro para entrevista sobre wearable technology – parte integrante da Cartografia de 

Controvérsias. (Primeira parte realizada em abril e maio de 2015.) 

 

 Neste apêndice, apresentamos as respostas integrais dos entrevistados de nossa 

pesquisa utilizando o método de Cartografia de Controvérsias. As entrevistas, realizadas 

através de questionário enviado por e-mail, foram aplicadas junto a três profissionais do 

mercado de comunicação e tecnologia brasileiro: Terence Reis, empreendedor digital e sócio 

da agência de soluções mobile Pontomobi; Ricardo Cavallini, fundador do Makers Brasil, 

plataforma de educação e inovação focada na criação e desenvolvimento de produtos 

tecnológicos; Rodrigo Tafner, coordenador do curso de graduação da ESPM em Sistemas de 

Informação em Comunicação e Gestão. Os três profissionais em questão trabalham 

diariamente com projetos que envolvem marcas, produtos e tecnologia, fato que foi essencial 

como critério de escolha para a realização da pesquisa. Vale frisar que os três entrevistados 

concordaram em ter seus nomes e opiniões divulgados neste trabalho acadêmico conforme o 

termo de participação que se encontra disponível no Apêndice F deste trabalho. 

 Também é importante relembrar que o método de Cartografia de Controvérsias é 

multidisciplinar e utiliza diferentes instrumentos como surveys, entrevistas com especialistas, 

observação participante etc em seu modelo. Por meio destas diferentes abordagens, 

adquirimos informações e nos aproximamos desse “social cambiante e múltiplo” para 

encontrarmos possíveis respostas para nossas indagações (PEDRO, 2010, p.88).  

 A seguir, apresentamos as perguntas de nossa pesquisa: 

 

1) Fale brevemente sobre você e sua relação com o mercado de comunicação e tecnologia. 

2) O que você entende pela expressão wearable technology? 

3) Nike+ Fuelband encerrou a produção de sua pulseira smart e vai focar em apps de esporte 

para smartphone. O óculos Google Glass teve seu lançamento cancelado. Na sua opinião, 

estas empresas estão conseguindo criar e utilizar estrategicamente estes produtos? 

4) Quem está usando bem as wearable technologies em termos de comunicação e marketing? 

5) Na sua opinião, qual o melhor wearable device produzido até agora? Por que? 
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Respostas: 

 

O que você entende pela expressão wearable technology? 

 
TERENCE REIS: wearable technology é o termo que o mercado utiliza 
para classificar os devices não-smartphone e que no modo analógico - de 
algum modo - são vestíveis. Se formos pensar semanticamente, um martelo é 
uma tecnologia, um lápis também. Porém, aqui está se falando 
especificamente de tecnologia de informação: hardware aliado a software 
em objetos que a gente veste. Importante ressaltar de novo: ninguém se veste 
com um orelhão ou com martelo. Essa discussão semântica é complexa, mas 
existe hoje – no mercado – uma definição bastante objetiva que explica 
wearable technology como hardware + software em objetos que reproduzem 
a forma (e eventualmente a função) de outros objetos vestíveis. 
 
RICARDO CAVALLINI: o termo se refere a roupas e acessórios que 
contém eletrônica avançada. Alguns argumentam que um óculos tradicional 
também poderia ser chamado como tal, afinal, também é tecnologia e 
também é wearable, mas esta desconstrução do termo é uma discussão 
infantil. Não é uma terminologia técnica, o termo nasceu e se popularizou 
para diferenciar vestimentas que estão ganhando novas funcionalidades por 
meio de microprocessadores e microcontroladores. Portanto, ainda que um 
relógio da década de 80 já seja digital e tenha um microprocessador, ele não 
é considerado como wearable technology pois não adiciona novas 
características, conexão com internet/devices ou funcionalidades. Este é um 
mercado que ainda está muito pouco desenvolvido. Hoje, os exemplos mais 
comuns ainda são restritos a óculos, relógios e pulseiras, mas no futuro 
teremos mais exemplos, inclusive “invisíveis”, ou seja, funções novas, mas 
incorporadas a vestimentas de uma maneira que não esteja visível (como um 
relógio ou pulseira). 
 
RODRIGO TAFNER: wearable technology é tudo aquilo que se usa (no 
sentido de wear – vestir) que faça algum processamento de informação. 
Sendo assim, um óculos tradicional não é WT (não processa nada); iPhone 
não é WT (não é vestível); SmartWatches (iWatch, Gear, Moto360, Peeble 
etc) é WT porque são vestíveis, processam dados e se conectam a outros 
devices. 

 

Nike+ Fuelband encerrou a produção de sua pulseira smart e vai focar em apps de 

esporte para smartphone. O óculos Google Glass teve seu lançamento cancelado. Na sua 

opinião, estas empresas estão conseguindo utilizar estrategicamente estes produtos? 

 
TERENCE REIS: A princípio, não. Mas estas empresas agora trabalham 
em geral sob o paradigma do fail fast, onde não é feio errar nem tirar o 
produto do mercado ou mudá-lo, caso necessário. O estratégico seria, 
portanto, o lançamento de produtos incompletos (beta), a validação do 
consumidor, os ajustes e o reconhecimento rápido do fracasso. 
 



 

 

250 

RICARDO CAVALLINI: a Nike divulgou que iria focar em aplicações de 
software a aplicativos esportivos. Ainda é cedo para dizer se encerrar a 
produção da pulseira significa a saída da Nike deste mercado. A empresa 
Virgin, por exemplo, tem uma operadora de celular mas não fabrica 
aparelhos celulares. O Google quando lançou a aplicação Google TV fez isso 
em parceria com a Logitech. A Nike pode estar abandonando este mercado 
ou talvez esteja apenas abandonando o hardware e focando seus esforços 
onde pode contribuir mais: no software. Principalmente agora que o mercado 
está mais maduro, talvez não faça sentido para a Nike investir em produção e 
desenvolvimento para uma nova versão do produto tendo como concorrentes 
empresas com a experiência e poder financeiro como Apple, que acabou de 
lançar o iWatch. No entanto, simpatizo com empresas explorando novos 
mercados, indústrias e produtos, não acredito que matar iniciativas seja 
catastrófico mas acho que na maioria das vezes o término deveria ser melhor 
trabalhado. 
 
RODRIGO TAFNER: Na verdade são dois casos bem distintos. A fuelband 
foi bem sucedida e teve um ciclo de vida de produto recente, se 
considerarmos o setor. Ocorre que ela pouco se atualizou e as marcas 
concorrentes de smart bands se proliferaram no mercado. Além disso, a 
Nike+ Fuelband – durante muito tempo - foi mono plataforma (iOS da 
Apple) e a penetração de iPhones no mercado mundial de smartphones é de 
menos de 20% contra 80% de Android da Google. Já o Google Glass, não 
foi nem vai ser lançado. Ele é um projeto patrocinado pelo CEO da Google, 
Larry Page, que fazia parte de um grupo de projetos especiais da empresa em 
um laboratório experimental conhecido como Lab X. Ele recebeu muita 
resistência de diversos setores, principalmente no tocante à privacidade. 
Além disso, sua plataforma de desenvolvimento concorre com um dos 
projetos embrionários da empresa: o Android Wear.  

 

Quem está usando bem as wearable technologies em termos de comunicação e 

marketing? 

 
TERENCE REIS: Nike usou bem - tanto é que ainda se fala na Nike+ 
Fuelband mesmo depois de encerrada, mas isto porque a Nike Fuel surgiu 
não como uma empresa ou produto, mas como parte de um planejamento 
mais amplo da marca, uma ideia que partiu da agência de publicidade e foi 
bem executada junto à empresa. Google Glass cumpriu sua função, mas 
desde o início ficou marcado pela questão dos “glassholes”, de informações 
incorretas e confusão sobre seu direcionamento - então não foi um bom uso 
de comunicação e marketing. Pulseira Fitbit: está aí há quase 5 anos, com 
uma base de usuários fiel, mas com pouca propagação da marca e do produto 
sendo um caso de utilização mediana. Misfti Shine: belo device (pulseira), 
bom software, site com produtos relacionados, investimento da Coca-Cola; 
um bom exemplo, mas com pouca repercussão no mercado. Quando 
entramos no universo dos smartwatches vemos exemplos melhores de 
estratégia de comunicação e marketing, “todo mundo” está aqui: Sony, LG, 
Motorola, Samsung e Apple. O destaque vai para o iWatch que está 
investindo pesado na plataforma de hardware e software. 
 
 



 

 

251 

RICARDO CAVALLINI: esta é uma discussão sem fim e muito ampla, 
mas eu destacaria o iWatch da Apple como exemplo mais pertinente. 
 
RODRIGO TAFNER: A tecnologia ainda é muito incipiente, há alguns 
bons produtos, bem comunicados no mundo, como o Peeble, a Jawbone Up, 
o Gear e o Moto360. No Brasil, especificamente, nenhum desses produtos 
faz grandes esforços de comunicação (alguns deles nem estão disponíveis no 
Brasil). 

 

Na sua opinião, qual o melhor wearable device produzido até agora? Por que? 

 

TERENCE REIS: meu destaque vai para o Peeble smartwatch. A interface 
é ótima, as funcionalidades boas e – possui outro detalhe – foi um projeto de 
financiamento coletivo com investimento arrecadado no site Kickstarter. 
 
RICARDO CAVALLINI: por enquanto, gosto mais de produtos que 
adicionem funções que não eram factíveis na vestimenta do dia-a-dia. Por 
gosto pessoal, acho menos interessante um relógio que dá alertas do telefone 
do que uma meia que me diga se eu estou pisando errado. É um mercado que 
eu tenho uma expectativa alta, prevejo grandes possibilidades e que me 
anima bastante, mas cujos produtos atuais me atraem pouco. 
 
RODRIGO TAFNER: O smartwatch Moto360 pelo design e as suas 
funcionalidades, e o Myo Armband que traz um conceito absolutamente novo 
de sensores e processamento, que acredito, traga uma nova forma de 
interface homem-máquina revolucionando a maneira como nos conectamos 
aos equipamentos. 
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Roteiro para entrevista sobre wearable technology – parte integrante da Cartografia de 

Controvérsias. (Segunda parte realizada em abril e maio de 2016.) 

 

Na segunda etapa de nossa cartografia de controvérsias, realizada em 2016 durante o 

período do doutorado sanduíche na Europa Central, foram entrevistados três profissionais 

estrangeiros da área de comunicação e tecnologia para aprofundar a percepção sobre tema 

discutido nesta tese: Juraj Babic, professor da disciplina mass media na Paneurópska vysoká 

škola (Paneuropean University, Bratislava); Dr. Béla Pataki, engenheiro elétrico que 

atualmente trabalha com engenharia de computação aplicada à inteligência artificial e é 

professor doutor da disciplina machine learning na Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem (Universidade de Economia e Engenharia, Budapeste); René Schallegger, professor 

da disciplina Game Studies do mestrado em Tecnologia da Informação da Alpen-Adria-

Universität (Klagenfurt). As entrevistas com os profissionais em questão seguiram o 

pensamento de Lemos (2014) que aponta ser essencial no processo de Cartografia de 

Controvérsias buscar diferentes visões sobre um mesmo tema para se obter respostas. As 

entrevistas, de caráter qualitativo, foram conduzidas presencialmente (em inglês) com os 

participantes seguindo o mesmo roteiro apresentado anteriormente: 

 

1) Please talk briefly about yourself and your relationship with the communications and 

technology market. 

2) What do you understand by “wearable technology”? 

3) Nike+ Fuelband has stopped its production of smart bands, and will now focus on sport 

apps for smartphones. Google Glass has also had its release canceled. In your opinion, are 

these companies creating and strategically using these products? 

4) In terms of communication and marketing, who has been using wearable technologies 

well? 

5) In your opinion, which is the best wearable device produced so far? Why? 
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Transcrição das respostas: 

 

What do you understand by “wearable technology”? 

 
JURAJ BABIC: Wearable technology is in diapers, even though the vibrant 
research has been currently done. The significance of the wearable 
technology in media market increases very slowly due to wild research and 
development in this segment, which does not allow the technologies to settle 
down in customers´ perception. Silicone, metal or plastics are the only 
materials used to give a home to the digital forms. They are not even the 
pleasant materials to become accepted as a personal assistant. These 
technologies, I think, must employ more natural materials, which will merge 
with human skin. Flexible screens must be perfected and converged to 
include more features, such as camera, microphone, speakers, heartbeat 
sensor etc. The design of the wearable technology must become independent 
from fashion trends. More people started wearing ordinary watch again to 
supply their fashion hungry wardrobes. The watches they purchase do not 
need the heart beat sensor. And of course, it is just an accessory as the 
wearable technology is. The energy source could be produced by human 
temperature so the wearable will become a constant part of the human 
identity.  
 
BÉLA PATAKI: Wearable technology is something you can use in your 
body in the everyday life. A technological device that you can use 
hybridized with your body in a natural way (so natural that user can’t 
perceive the gadget in contact with his/her body). Wearable tech is not about 
fiction or complex laboratory prototypes; is about technological solutions 
created with unique purposes (fitness and health in most cases). This kind of 
technology must be invisible, is like some parts of your body: you don’t 
think about your hair every time, but its in your head and have a function in 
everyday life. If I can define in a phrase wearable tech I will say “WT is 
technology that I can forget that I’m using” 
 
RENÉ SCHALLEGGER: Wearable technology encompasses devices that 
are worn on the body, either as accessories (glasses, bracelets/wristbands, 
watches), or integrated in or attached to clothing or shoes. 

 

Nike+ Fuelband has stopped its production of the smart bands, and will now focus on 

sport apps for smartphones. Google Glass has also had its release canceled. In your 

opinion, are these companies creating and strategically using these products? 

 
JURAJ BABIC: Nike or Google made mistakes. They offered something 
sterile and one purpose only gadget. Paradoxically, they have helped the 
traditional watch producers to refresh the market with ordinary watches. If 
people live in a house in times of hard work only, they tend to leave it much 
sooner. If people enjoy even pleasant holidays and special occasions in their 
houses, the houses become homes and the people protect it. The “wearables” 
must become irreplaceable “inseparables”.  
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BÉLA PATAKI: I think Nike and Google did not pay attention that only 
sophisticated technology is not enough. When we think about wearable 
technology we must understand that these kind of devices must be “natural” 
in contact with the body. Nike’s rubber band and Google’s glasses are very 
invasive apparatuses; they need user’s attention all the time; especially 
Google Glasses creates significant changes in the daily life of its user. The 
user is constantly reminded that the device is in his/her body. The user must 
charge constantly the device in a switch plug. This sort of thing deposes 
against a WT product. 
 
RENÉ SCHALLEGGER: I see wearable devices and the techno-cultural 
logic they establish as a potential danger to the autonomy of individuals. 
First of all, this is the case in the sense that they collect data about the private 
lives of their users. Even though tech companies, entertainment networks, 
healthcare institutions and insurance companies assure us that these data will 
only be used to improve our lives (per se a questionable statement), similar 
historical developments have proven that data, once collected, will 
eventually be put to use by those in power for economic, political, and social 
control. Beyond this very concrete and socio-political sense, on 
philosophical level wearables also endanger the individual's ability, or even 
desire, to make autonomous decisions in Kantian terms (i.e. those not 
motivated by external forces). Recommenders, targeted marketing, selective 
informational strategies, gamified motivational schemes, and other similar 
tools that pervade everyday life even more than it is already the case through 
wearables undermine and ultimately diminish the autonomy of individuals to 
make informed, critical, and intrinsically motivated choices about their lives. 

 

In terms of communication and marketing, who has been wearing well the wearable 

technologies? 

 

JURAJ BABIC: As far as I know, there is not such wearable technology 
yet. 
 
BÉLA PATAKI: In sports/fitness area we can find the best examples. The 
companies in this field understand that their users want health care, improve 
performances and - occasionally - break records. These companies are 
learning very well how communicate these facts to the consumers and 
explore products’ features in their campaigns. 
 
RENÉ SCHALLEGGER: Access to technology is first of all dependent on 
economical and social factors. As is usual with new technological 
developments, young middle class individuals with free income have a 
privileged position as early adopters before prices drop and devices 'trickle 
down' to social strata with lower incomes. Available technological 
infrastructure is also a decisive factor in the regional distribution of users, 
leading to a head-start of so-called 'more developed' nations. Even though 
older users are an increasing market, they are still in the minority. With the 
health and safety benefits companies suggest in connection to wearables, this 
might change in the near future. Several insurance companies already offer 
discounts for clients willing to record and/or transmit their health data, and 
government officials in EU countries have already voiced their interest in 
such schemes. This very dangerous development might eventually lead to 
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the exclusion of a considerable group of people from affordable insurance 
programs and national health plans. 

 

In your opinion, which is the best wearable device produced so far? Why? 

 

JURAJ BABIC: see above; but until now, iWatch could be the best 
example because of its integration with other devices. 
 
BÉLA PATAKI: For me the best example is the Fitbit sports band. I read 
about this device and its not intrusive and follows the idea to be invisible to 
the user. Apple’s iWatch is another example. But, as an engineer I saw the 
great challenge for the companies in this area is: how to convince a 
consumer to use some expansive gadget that must be “invisible” in the body. 
 
RENÉ SCHALLEGGER: For me personally, the ethical and socio-political 
questions these devices raise, especially in a time where personal data are 
largely unprotected from corporate as well as state abuse, outweigh any 
apparent benefits they might bring. Also, the competence to critically and 
responsibly use these technologies would first of all have to be developed in 
the general population. 
Since at the moment both the legal and ethical framework as well as user 
competence have not reached a sufficient level to guarantee a purely or even 
mostly beneficial impact on our societies, I remain highly critical towards 
wearables. 
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Fase de finalização da Cartografia de Controvérsias. 
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Repertório de documentos/links/opiniões/notícias (links acessados em 18/01/2017)160 

 
2009 
 
O que é um acelerômetro? 
<http://www.tecmundo.com.br/curiosidade/2652-o-que-e-um-acelerometro-.htm> 
 
2011 
 
Caixa Preta Soteropolitana 
<http://andrelemos.info/caixa-preta-soteropolitana/> 
 
2013 
Facebook compra Instagram 
<https://tecnoblog.net/97576/facebook-compra-instagram/> 
 
Nike’s New FuelBand and the Age of Social Products  
<http://www.businessoffashion.com/2013/10/nike-stafan-olander-fuelband-and-the-age-of-social-products.html> 
 
Wearable Technology Market Set to Explode, Could Reach $50 Billion 
<http://www.businessoffashion.com/2013/05/wearable-technology-market-set-to-explode-could-reach-50-billion-says-credit-
suisse.html> 
 
Why Wearable Tech Will Be as Big as the Smartphone  
<http://www.wired.com/2013/12/wearable-computers/> 
 
2014 
 
A Colorado Man Is Connected To 700 Sensors That Record Every Detail Of His Life 
<http://www.businessinsider.com/chris-dancy-most-connected-man-2014-3> 
 
Apple Is Set to Make Push Into Monitoring Health and Home 
<http://www.nytimes.com/2014/06/02/technology/apple-monitors-for-health-and-home.html?emc=eta1&_r=1> 
 
Entrevista com Lúcia Santaella para a Revista do Instituto Humanitas Unisinos 
<http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4218&secao=381> 
 
Facebook compra empresa por trás do Oculus Rift por US$ 2 bilhões  
<http://olhardigital.uol.com.br/games-e-consoles/noticia/facebook-compra-empresa-por-tras-do-oculus-rift-por-us-2-
bilhoes/41032> 
 
Forget smartwatches - smartclothes are the future, analysts say 
<http://www.theguardian.com/technology/2014/nov/18/smartwatche-smart-clothes-future-gartner> 
 
FuelBand, pulseira inteligente da Nike, agora é compatível com Android 
<http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/fuelband-pulseira-inteligente-da-nike-agora-e-compativel-com-
android?utm_source=redesabril_veja&utm_medium=twitter&utm_campaign=redesabril_veja&utm_content=feed&> 
 
How Apple Is Invading Our Bodies  
<http://time.com/3318655/apple-watch-2/> 

                                                
160 Este repertório de documentos/links/opiniões/notícias se refere ao item B da fase de finalização da 

Cartografia de Controvérsias. 
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Internet of Things Week: Fitness Wearables  
<http://ipglab.com/2014/05/27/internet-of-things-week-fitness-wearables/> 
 
Mesmo fazendo cortes e demissões, Nike nega que o FuelBand seria totalmente 
descontinuado  
<http://meiobit.com/285238/nike-nega-rumores-sobre-fim-do-fuelband/> 
 
Microsoft Band on the run 
<http://meiobit.com/301977/microsoft-band-lancamento-oficial-wearable-multiplataforma/> 
 
My T-Shirt Told Me to Take a Chill Pill  
<http://bits.blogs.nytimes.com/2014/05/25/my-t-shirt-told-me-to-take-a-chill-
pill/?_php=true&_type=blogs&emc=edit_tnt_20140525&nlid=18021772&tntemail0=y&_r=0> 
 
Nike pode abandonar fabricação das pulseiras FuelBand e focar em apps  
<http://idgnow.com.br/mobilidade/2014/04/19/nike-vai-abandonar-fabricacao-das-pulseiras-fuelband/> 
 
No Longer Clashing, Wearable Tech Embraces Fashion 
<http://www.nytimes.com/2014/03/06/technology/personaltech/no-longer-clashing-wearable-tech-embraces-
fashion.html?ref=technology&_r=0> 
 
Produto inovador permite corrigir postura sem dificuldades 
<https://queminova.catracalivre.com.br/influencia/produto-inovador-permite-corrigir-postura-sem-dificuldades/> 
 
SMART WEARABLES MARKET TO GENERATE $53BN HARDWARE REVENUES BY 2019 
<http://www.juniperresearch.com/press/press-releases/smart-wearables-market-to-generate-$53bn-hardware> 
 
The internet of things is embedding itself into everyday items 
<http://www.theguardian.com/technology/2014/mar/10/the-internet-of-things-is-embedding-itself-into-everyday-items> 
 
Uma pulseira que dá choque para te ajudar a mudar hábitos 
<http://www.updateordie.com/2014/12/06/uma-pulseira-que-da-choque-para-te-ajudar-a-mudar-habitos/> 
 
Wearable Gear and Apps to Make Running Healthier, and a Lot More Fun 
<http://www.nytimes.com/2014/11/06/technology/personaltech/wearable-gear-and-apps-to-make-running-healthier-and-a-
lot-more-fun.html?emc=eta1&_r=0> 
 
Wearable que é pulseira-drone faz selfies voadoras 
<http://www.updateordie.com/2014/10/04/um-drone-que-e-wearable-e-tira-selfies-voadoras/> 
 
2015 
 
Aparelhos vestíveis e apps de saúde geram novo filão de dados pessoais. 
<http://blogs.estadao.com.br/link/aparelhos-vestiveis-e-apps-de-saude-geram-novo-filao-de-dados-pessoais/> 
 
Apple Waits as App Developers Study Who’s Buying Its Watch  
<http://www.nytimes.com/2015/07/20/technology/personaltech/apple-waits-as-app-developers-study-whos-buying-its-
watch.html?emc=edit_th_20150720&nl=todaysheadlines&nlid=18021772&_r=0> 
 
Caeden, a Wearable Tech Start-Up, Introduces a Smart Bracelet  
<http://bits.blogs.nytimes.com/2015/11/17/caeden-a-wearable-tech-start-up-introduces-a-smart-bracelet/> 
 
Disney’s $1 Billion Bet on a Magical Wristband 
<http://www.wired.com/2015/03/disney-magicband/> 
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European Commission Business Innovation Observatory Report – Internet of things: 
wearable technology  
<http://goo.gl/WHnrDR> 
 
Five ways to bring advertising to life in the internet of things  
<http://www.theguardian.com/media-network/2015/jul/28/internet-things-advertising-marketing> 
 
Game developers on Apple Watch: smartwatches are all about context 
<http://www.theguardian.com/technology/2015/apr/24/game-developers-apple-watch-smartwatches?CMP=share_btn_link> 
 
Google Glass não morreu e ainda será lançado, diz Eric Schmidt 
<http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/google-glass-nao-morreu-e-ainda-sera-lancado-diz-eric-schmidt> 
 
How Disney’s Billion-Dollar MagicBand Is Working Its Magic 
<http://ipglab.com/2015/03/10/how-disneys-billion-dollar-magicband-is-working-its-magic/> 
 
Humanizing Technology: A History of Human-Computer Interaction 
<http://bits.blogs.nytimes.com/2015/09/07/humanizing-technology-a-history-of-human-computer-interaction/> 
 
Kmart's Joe Boxer Tracker Band Rewards Users for Doing Nothing  
<http://adage.com/article/cmo-strategy/joe-boxer-tracker-band-rewards-users/298104/> 
 
MEAMORPHISM Art Movement Combines Traditional Fine Art With the Newest Digital 
Media Technologies 
<http://www.artpeoplegallery.com/meamorphism-art-movement-combines-traditional/> 
 
O futuro do varejo e wearable tech  
<http://www.insider-trends.com/the-future-of-retail-and-wearable-tech/?lang=pt> 
 
Que computador vestir 
<http://blogs.estadao.com.br/renato-cruz/que-computador-vestir/> 
 
Spotify diz ter chegado a 60 milhões de usuários; 15 milhões são assinantes 
<http://goo.gl/9UQ8kk>  
 
The Internet of Things Has Vast Economic Potential, McKinsey Report Says  
<http://goo.gl/fJWkYw> 
 
The smart BIKINI that stops you getting sunburnt: Temperature sensor tells you when it's 
time to seek some shade 
<http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3120300/The-smart-BIKINI-stops-getting-sunburnt-Temperature-sensor-
tells-s-time-seek-shade.html> 
 
Tinitell: o wearable vencedor do SXSW Accelerator  
<http://www.updateordie.com/2015/03/18/sxsw-accelerator-wearables-em-destaque/> 
 
Tradicional locadora, 2001 fecha lojas após 33 anos e vende acervo 
<http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/12/1721270-tradicional-videolocadora-2001-fecha-lojas-apos-33-anos-e-
vende-acervo.shtml> 
 
Um cinto inteligente para quem sofre de incontinência 
<http://www.updateordie.com/2015/09/20/um-cinto-inteligente-para-ajudar-quem-sofre-de-incontinencia/> 
 
Vida sem pausa 
<http://brasil.elpais.com/brasil/2015/05/20/cultura/1432123650_805121.html> 
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Wearable que avisa a hora de ir ao banheiro  
<https://www.youtube.com/watch?v=vS8-7HpkD6w> 
 
2016 
 
Data-driven cycling class? How tech is shaping fitness 
<https://www.theguardian.com/media-network/2016/nov/15/data-driven-spinning-class-tech-
fitness?CMP=Share_iOSApp_Other> 
 
How You’re Making Facebook a Money Machine  
<http://www.nytimes.com/2016/04/30/upshot/how-youre-making-facebook-a-money-machine.html?emc=eta1&_r=0> 
 
Know Me o app de vídeo de JJ Abrams e Andrew Jarecki 
<http://www.updateordie.com/2016/02/14/knowme-o-app-de-video-do-jj-abrams-e-andrew-jarecki/> 
 
Pulseira detecta nível de insulina dos diabéticos - e injeta remédio se for necessário 
<http://super.abril.com.br/ciencia/pulseira-detecta-nivel-de-insulina-dos-diabeticos-e-injeta-remedio-se-for-necessario> 
 
The age of wearable tech  
<http://changes-of-tomorrow.hyperisland.com/technology> 
 
The best sports apps for Apple Watch include ESPN, MLB At Bat and Yahoo Fantasy  
<http://appadvice.com/appnn/2015/04/the-best-sports-apps-for-apple-watch-include-espn-mlb-at-bat-and-yahoo-fantasy> 
 
US military aims to create cyborgs by connecting humans to computers 
<http://www.theguardian.com/technology/2016/jan/20/us-military-cyborg-connecting-humans-computers> 
 
Violência dos taxistas na capital paulista afasta clientes 
<http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,violencia-de-taxistas-na-capital-paulista-afasta-clientes,10000018790> 
 
When self-monitoring becomes uncomfortably intimate… 
<http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/feb/07/do-we-need-app-to-monitor-premarital-
sex?CMP=share_btn_link> 
 
2017 
 
How we sold our souls – and more – to the internet giants 
<https://www.theguardian.com/technology/2015/may/17/sold-our-souls-and-more-to-internet-giants-privacy-surveillance-
bruce-schneier>. 
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APÊNDICE F 

Modelo de termo de consentimento utilizado nesta pesquisa (versão em português e 

inglês) 
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TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Eu, (NOME), manifesto meu consentimento em ter meu nome e opiniões divulgados nesta 

pesquisa de doutorado. Declaro que autorizo a divulgação dos dados fornecidos na entrevista 

deste estudo. 

 

 

 

______________________________________________ 

(Assinatura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERM OF PARTICIPATION 

 

I, (NAME), hereby express my consent to have my name and opinions published in this 

doctoral research. I hereby authorize the release of data provided in this study interview. 

 

 

 

______________________________________________ 

(Signature) 

 

 

 

 


