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Monitoramos e 
engajamos os 
seus clientes. 



Wearables estão 
mudando a maneira 
com que realizamos 
o monitoramento da 
saúde e bem-estar. 
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É assim que 
muitas lojas de 
eletrônicos se 
parecem em 

várias cidades 
do mundo. 3 



O mercado 
mundial de 
wearables 
está em 

acelerada 
expansão. 

347 diferentes tipos de 
dispositivos disponíveis 
no mercado hoje. 

Estilo de vida 

Pet 

Fitness 

Entretenimento 

Jogos 

Industria 

Saúde 

Fonte: Wearable Technology Database, Vandrico Inc.  
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20% 40% 
dos Americanos em 
2012 possuíam um 
tablet. 

dos Americanos 
possuíam um tablet 
em 2014. 

21% ? 
dos Americanos 
adultos já possuíam 
um wearable. 

dos Americanos adultos 
possuirão um wearable 
nos próximos anos. 

2012 2014 

2014 2016 

Fonte: PwC: The wearable future, 10.2014  

Mostrando 
uma taxa de 

adoção 
paralela ao 
dos tablets. 
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Carenet tem sido a 
pioneira de wearables no 
Brasil, lançando seu 
primeiro dispositivo em 
Maio de 2014. 
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Fonte: Euromonitor International,  12.2014 

O mercado 
brasileiro de 
wearables 
cresce à 

medida que 
os preços dos 
dispositivos 
diminuem. 

1.000 unidades 
vendidas em 

R$750 preço médio 
elevado 

2014 
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Source: Euromonitor International,  12.2014 

5M unidades é  
a previsão 
para 

R$95 novo preço 

2018 

O mercado 
brasileiro de 
wearables 
cresce à 

medida que 
os preços dos 
dispositivos 
diminuem. 
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Netshoes utiliza nossa 
plataforma para gerenciar 
sua marca de wearables. 

Source: www.a4o.com 
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Mais e mais 
empresas 
buscam 

monitorar dados 
para personalizar 
a experiência de 
clientes, mas o 
aproveitamento 
dos dados é o 

grande desafio. 
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Doctor 

Carenet é o único 
integrador de wearables  

e aplicativos de  
saúde do Brasil. 

40+ Integrações 

População 
alcançada 
de clientes 25k 11 



Usamos a tecnologia 
dos wearables para 
monitorar diferentes 
estilos de vida, em 
fitness e saúde, e 

engajar vidas com 
dados acionáveis e 

através de 
experiências 

personalizadas. 
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Nossos clientes B2B 
estão em vantagem 
para melhor alocar 

recursos para priorizar 
estratégias e criar 
novos serviços de 

valor agregado. 
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Como funciona o monitoramento? 
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Como funciona o engajamento? 
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Início o 
programa de 
treinamento 

Guiar usuário 
até os módulos 

(4 módulos) 

Entender 
o que gostam 
e não gostam 

Segmentar de 
acordo com os 

hábitos 

Elaborar regras 
para entender 

rotinas 

Fortalecer o 
que gostam de 

fazer 

Estimular o que 
não gostam 
(desafios) 

Personalizar 
experiências 

(indiv. e coletivas) 

Promover 
interação entre 

usuários 

Criar uma 
cultura 

saudável 

Participar da 
Corrida 

Vender a próxima 
corrida e iniciar o 

próximo programa 

Relatório 



Nossa receita vem da 
customização e licenciamento 

da plataforma. 
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3 razões para Carenet 
§  ‘One-stop-shop’ para wearables. 
§  1 ano à frente com acentuada curva de aprendizado. 
§  Crescente número de integrações. 
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Monitoramos e 
engajamos os 
seus clientes. 



Back-up 



Entendendo o processo. 

Captar Armazenar Processar Orientar 

Internet das Coisas  
Internet das Pessoas 
Saúde para Vestir 

Reconhecimento  
de Contexto  
(Twitter + Facebook) 

Outros Aplicativos de  
Fitness e Saúde 

Computação 
em Nuvem 

- Treinos 
- Comunidade 
- Gamificação 
- Modificação de  

 comportamento 
- Planos de bem-  

 estar 

Análise de Big Data 
+ Algoritmos =  
Personalização 

  Inicio à  capturar 
clientes + dados 

Principal foco à 
monitorar, engajar + reter 



armazenamento processamento 

captura orientaçao 

2014 2017 

armazenamento processamento 

captura orientaçao 

Coleta de Dados IoT 

Repositorio de Dados 

Personalização de Dados 

Serviços de Nuvem 

Agentes de HW 

Aplicativos de Boa Forma Física 

Monitor de Boa Forma Física 



Infográficos dos resultados. 


