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Atualmente a tecnologia desempenha um papel fundamental na sociedade moderna. No setor 

têxtil, o mercado das tecnologias vestíveis, conhecidas como Wearables, vem crescendo 

consideravelmente nos últimos anos. Esta pesquisa tem como objetivo apresentar as 

características desse mercado, os principais conceitos sobre as tecnologias vestíveis e ainda 

apresentar alguns promissores produtos que estão sendo desenvolvidos. Mesmo em constante 

crescimento, os conhecimentos sobre os wearables são pouco disseminados para consumidores 

comuns e esta pesquisa busca, através algumas referências, expor o que é compreendido acerca 

desses dispositivos tecnológicos e, com exemplos, e ainda aproximar a sociedade deste segmento. 

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e a análise das informações coletadas. A 

produção científica sobre o tema ainda é muito restrita e a maior parte das informações foram 

obtidas através de consultas em periódicos e sites específicos sobre inovações tecnológicas.  

A partir desse levantamento inicial foi possível observar que o mercado de wearables se faz 

presente em diversas áreas. Os tipos mais conhecidos de dispositivos wearables são as pulseiras e 

relógios inteligentes, que são responsáveis por quase 40% dos produtos desenvolvidos dentro 

desse segmento. Esses dispositivos são utilizados basicamente para o monitoramento e 

acompanhamento em tempo real de batimentos cardíacos, número de passos e calorias 

consumidas durante um exercício físico. São capazes também de enviar os dados coletados para 

um aplicativo que consegue analisá-los e, com o auxílio da inteligência artificial, sugere 

mudanças e melhorias.   

O desenvolvimento dessa tecnologia de monitoramento auxiliou o aperfeiçoamento de 

dispositivos wearables voltados para a área médica. Grandes empresas vêm investindo 

fortemente em pesquisas capazes de utilizar as tecnologias vestíveis, como é o caso dos eletrodos 

têxteis que foram desenvolvidos em uma parceria entre um centro de pesquisas médicas na 

Holanda, o Holst Centre, e a empresa Dupont. O desenvolvimento de uma camiseta com 

eletrodos têxteis possibilita que o paciente seja monitorado em tempo real sem que esteja 

conectado a inúmeros fios e aparelhos, além de auxiliar no acompanhamento dos pacientes no 

serviço Home Care.   

Dentro da área têxtil os wearables têm possibilitado inúmeras inovações e diversas pesquisas 

têm sido realizadas para que essa área seja cada vez mais funcional e inovadora. Atualmente as 

grandes promessas para os tecidos inteligentes são os tecidos capazes de mudar de cor ou de 
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estampa com o uso de um aplicativo e os tecidos capazes de gerar e armazenar energia como os 

wearables solares.  

A estilista Pauline Van Dongen apresentou em 2015 uma camiseta com 120 células solares de 

película fina que é capaz de produzir cerca de 1W de eletricidade quando exposta a uma luz solar 

intensa, essa energia gerada é suficiente para carregar smartphones, câmeras e sistemas GPS em 

poucas horas. A eletricidade ainda pode ser armazenada na bateria da camiseta para uso posterior. 

Esse sistema de geração e armazenamento de energia nas roupas possibilita o desenvolvimento 

de tecnologias para  utilizar nos tecidos uma técnica semelhante à da impressão digital do E-Ink 

(Papel Digital), essa técnica é capaz de imprimir uma tinta eletrônica sobre uma superfície plana 

e é utilizada atualmente na tela de celulares e dispositivos móveis, em função da sua 

flexibilidade, resistência e baixo consumo de energia . Ao ser impresso sobre o tecido acredita-se 

que será possível mudar as cores e estampas de uma roupa através do uso de um aplicativo.  

A indústria têxtil é uma das mais poluentes do mundo e grande parte dessa poluição dá-se por 

parte das tinturarias e lavanderias têxteis, desse modo, imaginar um tecido capaz de mudar de cor 

e de estampa apenas com um click pode ser tanto um avanço para a questão da sustentabilidade 

da indústria têxtil, quanto uma revolução na moda como conhecemos hoje.  

A partir do desenvolvimento dessa pesquisa constatou-se que com o avanço do mercado de 

wearables e pesquisas desenvolvidas nesse setor é possível observar que, apesar de ser um tema 

muito recente, o estudo dos wearables atrai o interesse de diversas áreas de conhecimento, e a 

convergência entre essa áreas e o investimento em pesquisas sobre as tecnologias vestíveis são 

um começo promissor de um mercado que tem potencial para revolucionar e melhorar a 

sociedade.   

 

 

 

 

 


