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 U M A  J O R N A D A  P E L A  
 T R A N S F O R M A Ç Ã O  
 D I G I TA L  D A  C H I N A 
No futuro, ninguém precisará de dinheiro 
para ir às compras. Ninguém usará botões 
para ligar a TV de casa ou aumentar a 
potência do ar condicionado. No futuro, 
os carros dirigirão sozinhos e robôs 
humanoides substituirão recepcionistas, 
estoquistas e cuidadores de idosos. No 
futuro, todos terão acesso às redes 5G e 
criminosos não poderão andar anônimos 
nas ruas, já que câmeras capazes de ler 
rostos os reconhecerão em cada esquina.

Uma amostra desse “futuro” foi conhecida, 
em junho deste ano, em três das maiores 
cidades da Ásia, durante a viagem China 
Experience organizada pela Redpoint 
eventures e pelo Cubo. Na China, país 
em que o grupo realizou sua imersão, 
168 milhões de pessoas (mais que toda 
a população online do Brasil) já utilizam 
conexões 5G em seu dia a dia, tecnologia 
disponível em 13 cidades locais, e a malha 
de trens de alta velocidade é equivalente  
à soma de todas as outras linhas de  
trens-bala do mundo.

“O processo de desenvolvimento 
econômico da China foi não só acelerado 
como queimou várias etapas, como a 
adoção de cartões de crédito ou a criação 

de redes de delivery de comida”, conta 
Jordan Zhu, diretor-geral da aceleradora 
de empresas iniciantes InnoWay.   
A economia local moveu-se diretamente 
do dinheiro de papel para carteiras 
digitais e, no setor de alimentação, antes 
que restaurantes criassem sistemas 
de entregas, surgiram super apps que 
massificaram este modo de vida.

A transformação digital chinesa incluiu, 
no espaço de uma década, mais de 860 
milhões de pessoas na internet móvel, dos 
quais 841 possuem carteiras digitais para 
pagar por bens ou serviços apenas com 
o celular. A inclusão, inédita na história 
moderna, fez da Huawei a maior empresa 
de equipamentos telecom do mundo e as 
fabricantes de smartphones Oppo, Vivo, 
Xiaomi e Huawei figurarem entre as 10 
maiores vendedoras destes dispositivos do 
mundo, eliminando ex-líderes de mercado, 
como Nokia, LG e Sony Ericsson e fazendo 
frente a marcas como Apple e Samsung.  

O rápido avanço chinês em múltiplas 
frentes tecnológicas está retratado  
em cada experiência vivida pela  
delegação brasileira e descrita abaixo.   
Boa viagem ao futuro!

Beijing concentra 
as empresas de 

software e AI
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Se a história da tecnologia é feita de nerds 
inventivos, que programam tecnologias 
que nunca tinham pensadas antes deles, 
como fizeram Bill Gates, Zuckerberg e 
Steve Wozniak, Jack Ma, o fundador do 
Alibaba é o “anti-nerd”.  Sem nunca usar um 
computador até os 30 anos e com notas 
baixas em matemática, Ma foi reprovado 
em 20 entrevistas de emprego antes de criar 
seu primeiro site para venda de produtos 
eletrônicos, o 1688.com, no final dos anos 90.

Como sabemos, os chineses não escrevem 
com os caracteres romanos, mas sim com 
ideogramas. Por este motivo, era muito 
complicado disseminar o e-commerce 
na China, já que os compradores 
frequentemente se atrapalhavam ao digitar 
as letras de um alfabeto que não era o seu. 
Ma então, encontrou uma solução criativa 
que prenunciava sua trajetória de gênio do 
marketing: optou por criar um site cuja URL 
fosse composta apenas por números: 1688.  
Era fácil e simples de digitar.

Os números 1688, em chinês, tem o som 
de “yi, liu, ba, ba”. Com algum esforço, é 
possível perceber o nome que se projetava 
por trás dos números, Alibaba. Confiável 
e eficiente, o serviço criado por Jack Ma 
confunde-se com a própria história da 
internet chinesa, já que a inclusão digital no 
país ocorreu simultaneamente à construção 
do império tecnológico e transformou o 
modo de vida dos cidadãos do país.

Líder em e-commerce no país responsável 
por 48% das compras online do mundo, o 
Alibaba sozinho é uma das cinco maiores 
empresas de internet do mundo, ao lado 
de Amazon, Google, Tencent e Facebook. A 
empresa detém, no entanto, duas divisões 
multibilionárias cujo capital ainda não foi 
aberto, a empresa de tecnologias para 
logística Cainiao, que desenvolve robôs 
e veículos para entregas autônomos, e a 
AntFinancial, braço financeiro responsável 
pelo meio de pagamento mais popular do 
país, o AliPay, que permite a realização de 
pagamentos por reconhecimento facial, 
chamado de “smile to pay”. Somados, os 
dois “unicórnios” do Alibaba valem mais de 
US$ 170 bilhões. 

Durante a visita à sede da empresa, a 
delegação brasileira pode conhecer o 
museu que narra a épica trajetória da 
companhia, além de ter uma reunião 
privada com o time de nuvem da empresa. 
Entre os projetos tocados pelo time que 
recebeu os brasileiros está a mastodôntica 
infraestrutura de data centers que sustenta 
todas as operações da empresa, que se 
tornou líder em todas as áreas em que 
se propôs atuar.  Não à toa, a companhia 
é chamada, na China, de “o gigante que 
nunca perdeu uma batalha”.

“Muita gente ainda nos associa 
ao e-commerce, mas o Alibaba 
é uma gigantesca plataforma 
de soluções de tecnologia 
para logística, varejo, saúde, 
finanças, entretenimento...  
e estamos revolucionando 
todas estas indústrias”
 
HARRISON ZHANG, DIRETOR DO ALICLOUD

 A L I B A B A  É  O  G I G A N T E  
 Q U E  N U N C A  P E R D E U  
 U M A  B ATA L H A 

Alibaba: empresa 
moldou internet chinesa
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 R E C O N H E C I M E N T O  FA C I A L  
 T R A N S F O R M A  M Ú LT I P L A S  I N D Ú S T R I A S 
As buzzwords mais quentes da China são 
“artificial inteligence” e “face recognition”. 
De acordo com a consultoria  CB Insights, 
quase metade (48%) das captações 
de investimentos feitas no país em 
2017 e 2018 foram para startups que 
desenvolvem soluções baseadas em uma 
destas duas tecnologias.

A delegação Cubo e Redpoint visitou, 
em Beijing, uma das mais bem 
sucedidas empresas deste setor, a 
MegVii, desenvolvedora do produto de 
reconhecimento facial líder no país, o 
Face++. A solução mais conhecida da 
empresa é a que usa reconhecimento 
facial para fins de segurança pública. 
De acordo com Dai Yufeng, diretor de 
operações internacionais da MegVii, mais 
de 6 mil pessoas procuradas pela Justiça 
foram identificadas e presas graças à 
solução da empresa. 

Câmeras em metrôs, estações de trem, 
praças e shopping centers capturam 
dados faciais dos transeuntes e os cruzam 
com um banco de dados de pessoas 
procuradas. A tecnologia já serviu também 
para identificar crianças perdidas dos pais 
em multidões ou vítimas de sequestro.

Apesar da fama das aplicações para 
segurança, a MegVii, na verdade, oferece 
soluções para transformações digitais de 
múltiplas indústrias, como pagamentos, 
logística e controle de acesso. Investida 

pelo grupo Alibaba, a empresa fornece sua 
tecnologia para o método de pagamentos 
“smile to pay”. Por este meio, um sorriso 
para um totem de pagamentos é o 
suficiente para o consumidor validar uma 
compra. Sem cartões, sem dinheiro, sem 
QR code. Apenas seu rosto é suficiente 
para pagar a conta. 

A tecnologia da empresa é utilizada 
também por players de logística. Robôs 
autônomos aprendem a reconhecer objetos 
e, desta forma, são capazes de se mover 
sozinhos por depósitos e separar pedidos, 
reconhecendo objetos nas prateleiras assim 
como um operador humano faz.

Um dos clientes famosos da MegVii é a 
Didi, empresa equivalente ao Uber na 
China, que está testando o reconhecimento 
facial para que motorista e passageiro 
chequem a identidade um do outro ao 
iniciar uma corrida. 

“Em 5 anos, as tecnologias 
de visual learning vão 
revolucionar as indústrias 
de pagamentos, logística 
e segurança. Se máquinas 
podem reconhecer e 
interpretar imagens, elas 
poderão atuar em funções que, 
antes, só humanos poderiam”

DAI YUFENG, DIRETOR PARA OPERAÇÕES  

OVERSEAS DA MEGVII

Delegação na sede da 
Megvii: vigilância completa
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Além do macarrão, da bússola e da pólvora, 
o dinheiro de papel é uma invenção 
chinesa. No século 7 depois de Cristo, a 
dinastia Tang desenvolveu uma forma 
inovadora de evitar o pesado transporte 
de sacos de moedas de metal para pagar 
grandes quantias: a invenção de notas 
de dinheiro. Durante a visita de nossa 
delegação à China, ficou evidente que os 
criadores do dinheiro de papel caminham 
para se tornar a primeira sociedade 
moderna a extingui-lo de seu dia-a-dia.

SMILE TO PAY 
Uma das lojas visitadas pelo grupo, por 
exemplo, a Jing Dong store, em Beijing, 
dispensa atendentes, seguranças e até 
mesmo caixas para pagamento. O usuário 
entra na loja sem se identificar e escolhe 
livremente os itens que quiser, como um 
cacho de bananas, pilhas ou um tubo 
de desodorante. Não há atendentes 
nestas lojas autônomas, apenas câmeras 
vigiando remotamente o recinto. Ao sair, 
o consumidor deve mostrar os produtos 
escolhidos para um totem LCD e pagar 
via reconhecimento facial. Uma câmera 
valida o rosto do consumidor e debita o 
valor de sua carteira digital. Quem sair sem 
pagar terá sua imagem registrada pela loja 
e será denunciado ao entrar em outros 
estabelecimentos parceiros.

O SUPERMERCADO DO ALIBABA
A delegação Cubo e Redpoint também 
visitou uma unidade do supermercado 
inteligente He Ma, do grupo Alibaba. 
Nestas unidades, é possível tocar, testar 
e experimentar os produtos sem levá-
los para casa. Ao escanear um QR code 
disponível em cada item, os produtos 
escolhidos são informados a um sistema 

de nuvem do He Ma que os empacotará e 
enviará para casa do cliente. E o melhor: 
com entrega garantida em 30 minutos, se 
você morar a até 3 km de uma loja.

O sucesso do He Ma é tamanho que o 
mercado imobiliário chinês vem sofrendo 
seu impacto. A cada vez que uma nova 
unidade do supermercado é anunciada, os 
imóveis em seu entorno se valorizam até 
20%. O estado-da-arte da logística pode 
ser conferido por nossa delegação, que 
presenciou o preparo de pedidos para 
entrega em tempo real, quando funcionários 
montam pedidos e os despacham em 
sacolas suspensas, que circulam pelo teto do 
supermercado até as docas, de onde partem 
os motoboys da empresa.  Naturalmente, 
tudo é pago via carteira digital do Alipay. Não 
há caixas nestes mercados e dinheiro de 
papel não é aceito. 

LIAN LIAN PAYMENTS
Toda tecnologia de transferência financeira 
por trás das carteiras digitais e pagamentos 
por biometria facial só é possível em função 
da infraestrutura de empresas como a 
Lian Lian, uma das líderes em pagamentos 
móveis no país, atrás apenas do Alipay e 
do WeChat Pay.  Durante a visita de nosso 
grupo, Quin Wang, diretor para operações 
overseas nos explicou que as carteiras 
de Alibaba e Tencent controlam 94% dos 
mobile payments na China.

“Nós sobrevivemos porque somos líderes 
em transações cross-border. Quando você 
compra um produto da China, no Mercado 
Livre do Brasil, por exemplo, ou quando 
um brasileiro utiliza Apple Pay na China, 
é nossa tecnologia que viabiliza estas 
transações”, afirma Wang.

 N A  C H I N A ,  PA G A R  É  
 S I M P L E S  C O M O  S O R R I R 

Lojas da JD 
e Alibaba: 

sorria e pague
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Andar em um carro autônomo, na China, 
pode ser uma experiência incrível, mas 
começa com uma decepção: há um 
motorista sentado no cockpit do veículo. 
Em tese, ele não está lá por incapacidade 
técnica do veículo autônomo, mas porque 
as leis de trânsito local assim exigem. Por 
mais que o carro faça tudo sozinho, é 
preciso ter um humano atento ao volante. 
Durante nossa visita ao Baidu, líder em 
buscas no país e recorrentemente descrito 
como o “Google chinês”, pudemos testar os 
ônibus e carros autônomos desenvolvidos 
pela companhia, que há três anos definiu 
que sua missão é desenvolver soluções de 
inteligência artificial. 

Uma das dez maiores empresas de 
internet do mundo, o Baidu jogou 
sua energia inovadora em dar vida a 
máquinas, como carros usados para 
transportar pessoas, mas também 
para remoção de lixo ou transporte de 
materiais perigosos. “Em 3 anos, seremos 
capazes de dar autonomia a veículos que 
operam em áreas de risco, transportam 
materiais perigosos ou mesmo caminhões 
que transportam toneladas de cargas”, 
conta Allan Heiwen, diretor de AI do Baidu.

Na sede da empresa, localizada no distrito 
tech de Haidian, em Beijing, o grupo teve 
acesso aos produtos de IoT do Baidu, 
como os ambientes automatizados em 
que cortinas, TVs, ar-condicionado e 
iluminação respondem ao controle de voz. 
Para Hueiwen, a popularização do 5G na 
China deve tornar comum a automação de 
casas nos próximos dois anos.

No mesmo bairro, Haidian, fica a Inno 
Way, uma avenida de 2 km de extensão 
onde se aceleram 2012 startups.  Criada 
pelo governo central da China, a iniciativa 
oferece networking, mentoria e conexão 
com investidores às empresas aceleradas, 
além de suporte das duas principais 
universidades da cidade, localizadas 
no mesmo bairro, a Tsinghua, uma 
espécie de MIT chinês, e a University of 
Beijing.  A partir dos esforços da Innoway, 
surgiram empresas como a MegVii, por 
nós visitada, e o Kr39, site equivalente ao 
TechCrunch, na China.

“Nós estamos, certamente, no bairro 
mais importante da cena tech de Beijing, 
uma área historicamente dedicada ao 
conhecimento, sede de universidades 
e livrarias e que, nos últimos dez anos, 
tornou-se o principal polo da indústria 
de software do país”, afirma Jordan Zhu, 
diretor-geral da Innoway, que recebeu 
nosso grupo na “avenida das aceleradoras”, 
como é conhecida a InnoWay.  

“Se as fábricas de hardware 
estão em Shenzhen e as 
empresas financeiras em 
Hangzhou e Xangai, cabe a 
Haidian, em Beijing, sediar a 
indústria de software mais 
inventiva do país”
 
JORDAN ZHU, DIRETOR GERAL DA INNO WAY

 E M  H A I D I A N ,  
 A S  M Á Q U I N A S  T Ê M  V I D A 

Robô e veículo 
autônomo do Baidu: 

as máquinas falam
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As companhias chinesas não são as 
pioneiras no desenvolvimento de robôs 
humanoides, capazes de nos auxiliar 
em tarefas do dia a dia, como cozinhar, 
ir às compras ou trabalhar. No entanto, 
como vem se tornando recorrente no 
desenvolvimento recente chinês, as 
empresas locais são ágeis em tirar a 
diferença em termos tecnológicos das nações 
desenvolvidas e superá-las em aspectos 
como execução e massificação de produção.

Nosso grupo visitou, em Shenzhen a UBTech, 
exemplo ímpar de startup de robótica 
que avança em um setor originalmente 
dominado por japoneses, como a Honda, 
criadora do Asimo, e americanos, que 
espantam o mundo com a engenhosidade 
das máquinas da Boston Dynamics (BD).

Como se sabe, as inovações da BD surgiram, 
originalmente, de pesquisas militares 
americanas e, por isso, são excelentes 
armas de guerra, mas pouco adaptadas 
para atender às necessidades, por exemplo, 
de uma rede de varejo em busca de um 
atendente robótico ou de um idoso com 
problemas de mobilidade. O mesmo vale 
para o Asimo, que após 18 anos de sua 
invenção, está saindo de linha sem nunca ter 
se tornado um produto comercial. 

Já as invenções da UBTech, que podem ser 
compradas por preços a partir US$ 500 
nos Estados Unidos, possuem o mérito de 
massificar a robótica. Segundo Zhongmen 
Dong, vice-presidente da empresa e porta-
voz que nos recebeu em Shenzehn, sua 
missão é colocar um robô em cada casa e em 
cada empresa, mais ou menos como previu 
Bill Gates, em 1972, ao vaticinar que cada um 
de nós teria seu próprio PC. Fundada há 6 
anos, a empresa já é um “unicórnio” chinês, 
nome que se dá às startups que superam 
US$ 1 bilhão em valor de mercado.

Suas soluções incluem robôs que atendem 
consumidores nos varejos, prestam 
informações em shoppings, feiras e eventos 
ou estimulam crianças a estudar. O próximo 
passo, afirmam os técnicos da empresa, 
é refinar assistentes pessoais, capazes de 
ir buscar água, acompanhar um idoso ao 
banheiro ou mesmo realizar tarefas para 
as quais estamos ocupados demais, como 
ir ao mercado fazer as compras do mês. 
Neste ponto, a diferença chinesa para seus 
pares estrangeiras é evidente: foco em 
funcionalidade com aplicações comerciais.

 C A D A  S E R  H U M A N O  
 T E R Á  S E U  P R Ó P R I O  
 A S S I S T E N T E  R O B Ó T I C O 

“Na Ubtech, projetamos um 
futuro em que cada pessoa 
neste planeta terá seu robô, 
para ajudá-lo a estudar, fazer 
as tarefas de casa e cuidar 
de sua saúde. Os robôs serão 
nas próximas décadas como 
os PCs e celulares forma nos 
últimos decênios”
 
ZHONGMEN DONG, VICE-PRESIDENTE DA UBTECH

Humanos e robôs: 
uma relação estreita
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Criado originalmente em Israel, para fins 
de segurança, os drones passaram quase 
uma década como item de laboratório 
e instalações militares. Vez ou outra, 
os jornais noticiavam que um drone 
americano atirou em uma tenda em Cabul 
ou foi derrubado, no Irã, onde tomava 
fotos para fins de espionagem. 

A massificação destes objetos voadores 
autônomos só aconteceu por esforço e 
visão da companhia chinesa, a qual se 
atribui incríveis 70% do market share 
mundial de produtos do tipo. O grupo da 
Redpoint eventures e Cubo pode visitar, 
em Shenzhen, o quartel-general da DJI e 
conversar com os executivos responsáveis 
pela expansão da empresa na América 
Latina. De acordo com a brasileira Raíssa 
Mendes, gerente LATAM da DJI, a empresa 
tornou-se líder não só na fabricação de 
drones, mas no desenvolvimento de novas 
tecnologias para a criação dos objetos 
autônomos do futuro.  “Câmeras, lentes e 
sistemas de navegação são todos criados 
por um time de P&D dentro de casa, pois 
sabemos que as aplicações comerciais 
destes equipamentos ainda estão em sua 
infância”, afirma Raíssa. 

Inicialmente apenas brinquedos para fazer 
fotos nas férias, os drones têm ganhado 
aplicações para monitorar lavouras, vigiar 
fronteiras, fazer inspeções em torres 
de telefonia e verificar a manutenção 
de grandes estruturas, como barragens 
de mineração ou usinas hidroelétricas.  
Segundo Juan Hernandez, diretor de 
marketing para a América Latina, a 

regulação imposta a objetos voadores exige 
maior maturação de soluções baseadas 
em drones, mas o poder disruptivo destas 
tecnologias não demorar mais que 5 anos 
para ser mais intensamente permitido. 

“Há muitos projetos para transporte de 
mercadorias, aplicações para emergências 
médicas e monitoramento de áreas 
conflagradas por violência. Como a indústria 
dos carros autônomos, no entanto, o uso de 
drones ainda depende de mudanças legais, 
que têm um tempo diferente da inovação 
industrial”, afirma Hernandez.

HUANQUIANBEI
Em Shenzhen, a DJI beneficia-se de estar 
sediada na “capital mundial do hardware”, 
já que 90% dos eletrônicos do mundo são 
integrados nesta cidade chinesa. O fato de 
esta região, no Sul da China, controlar a 
cadeia de suprimentos que se integra ao 
Sudeste Asiático, Coreia e Japão, oferece 
uma condição privilegiada para fabricação 
em escala industrial. “Fazer produtos em 
Shenzhen é mais econômico e eficiente  
que em qualquer lugar do mundo”,  
conta Hernandez.

Para experienciar a cena hardware da cidade, 
a delegação brasileira visitou o mercado de 
eletrônicos de Huaqiangbei, uma central 
de distribuição e venda de componentes 
eletrônicos, a partir da qual é possível ter a 
percepção de como desenvolveu a indústria 
local, inicialmente baseada em produtos “xing-
ling”, de baixo custo e baixa qualidade, até a 
ascensão de marcas admiradas globalmente, 
como a DJI, Ubtech ou Xiaomi.

 A  R E I N V E N Ç Ã O  D O S  D R O N E S  N A  
 C A P I TA L  M U N D I A L  D O  H A R D WA R E 

DJI controla 70% 
da produção 

mundial de drones
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“Designed in California, assembled in 
China.” A icônica frase entalhada nas placas 
de alumínio dos iPads, iPhones e MacBooks 
é reveladora de uma desvantagem 
competitiva das empresas ocidentais para 
as chinesas. Ao empreender em Pequim 
ou Shenzhen, poupa-se um Oceano 
Pacífico para conectar investidores, 
desenvolvedores e toda cadeia de 
suprimento necessária para produzir 
gadgets (e serviços) inovadores.

Para explorar o ecossistema chinês, a 
delegação da Redpoint e do Cubo visitou 
o TechTemple, um misto de coworking e 
central de inovação que se espalha por 
nove endereços na China e dois fora do 
país, em San Francisco e em Singapura. 
Fundado em 2013 por Jerry Wang em 
parceria com a Infinity Ventures, fundo 
de capital de risco parte da Redpoint 
eventures, o TechTemple reúne, em 
antigas fábricas reformadas, espaços 
para diferentes segmentos da cadeia 
de inovação em tecnologia. Startups, 
empresas de mídia que cobrem tecnologia, 
agências de marketing digital, fundos de 
investimento e diferentes fornecedores 
de eletrônicos compartilham mesas em 
espaços abertos no templo da tecnologia.

É verdade que coworkings existem no 
mundo todo e o simples compartilhamento 
de espaços não confere vantagem 
particular às startups chinesas. A diferença 
está, no entanto, no fato de a China 
controlar toda a cadeia de suprimentos 
para o desenvolvimento de produtos 
tecnológicos, como fornecedores de telas 
LCD, GPS, impressoras industriais 3D para 
prototipagem e circuitos eletrônicos, por 
exemplo. Também se concentra na China e 
no Sudeste da Ásia, desde 2018, os maiores 
fluxos de investimento de risco, superando 
a oferta de capital disponível para startups, 
por exemplo, nos Estados Unidos.

“Empresas iniciantes baseadas na China 
têm condições de reagir mais rápido às 
mudanças externas e maior velocidade 
para testar novas soluções e produtos.  
Se uma empresa em São Paulo ou na 
Califórnia quer experimentar uma nova 
versão de seu produto e precisa de um 
componente específico para isso ou 
mesmo identificar um especialista em tal 
aplicação, ela pode levar uma ou duas 
semanas para executar o teste. Na China, 
você resolve o mesmo desafio em um  
ou dois dias”, afirma Jerry Wang, fundador 
do TechTemple.

“Espaços com o TechTemple se beneficiam da proximidade de 
toda indústria de componentes, fábricas e talentos da China e 
Sudeste da Ásia. Não existe lugar melhor no mundo para criar 
produtos disruptivos”

JERRY WANG, CEO E FUNDADOR DO TECHTEMPLE

 O  L U G A R  D O  M U N D O  O N D E  A  
 I N O VA Ç Ã O  S E  E N C O N T R A 

Jerry Wang, 
fundador do 
TechTemple
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Ficar bonito na foto é um desejo universal. 
Na China, no entanto, a obsessão por 
uma selfie perfeita movimentou, nos 
últimos anos, diversas cadeias industriais. 
Um exemplo é o uso, nativo, de filtros 
de embelezamento nos apps de fotos 
dos smartphones chineses como Xiaomi, 
Vivo, Huawei e Oppo. Um relatório da 
Consultoria Gartner, em 2016, avaliou que 
a ausência de tais filtros era um fator-chave 
para a perda de participação de mercado 
de gigantes como Apple e Samsung na 
China. No beautification, no deal.

Na esteira dos smartphones com filtros 
surgiram desenvolvedores de apps que 
fazem um pouco mais do que deixar sua 
foto cool ou vintage. Apps como os da 
chinesa Meitu, empresa que visitamos 
em Shenzhen, permitem clarear o tom de 
pele, remover rugas, deixar os cabelos com 
aparência mais volumosa, os olhos mais 
brilhantes e o queixo mais fino. 

Para muitos analistas financeiros, 
aplicativos de maquiagem virtual seriam 
uma modinha capaz de movimentar muitos 
usuários, mas não de criar uma empresa 
sustentável e lucrativa.  Para desmentir as 
projeções, a Meitu não só superou o efeito 
viral da estreia de seus apps como, ao fazer 
seu IPO (abertura de capital) na bolsa de 
Hong Kong, superou a marca de US$ 4 
bilhões em valor de mercado. 

De acordo com a empresa, sua família de 
editores de imagem e embelezamento 
soma 950 milhões de usuários, 500 milhões 
deles fora da China, espalhados por 39 
países, entre eles o Brasil. O modelo de 
negócios da Meitu prevê a geração de 
receita via publicidade dentro do aplicativo 
e pela assinatura de recursos especiais, o 
consagrado modelo freemium.

O sucesso doméstico da Meitu permitiu, 
ainda, o desenvolvimento de uma linha 
proprietária de hardware, como os 
smartphones otimizados para selfie. Entre os 
dispositivos da linha de hardware da Meitu 
estão ainda scanners domésticos para pele. 
Segundo o fabricante, os devices permitem 
avaliar se a pele está ressecada, se tomou sol 
demais e, em alguns casos, até dar alertas 
de risco de câncer, ao analisar a evolução de 
pintas e manchas na pele humana. 

“Usamos inteligência 
artificial para interpretar 
os rostos e executar 
mudanças que melhore 
a aparência das pessoas. 
Realizamos, com um 
clique, um desejo que 
a humanidade tem a 
milênios, o de melhorar 
sua aparência”  
 
JUSTIN ZHANG, DIRETOR DE PRODUTOS DA MEITU

 B U S C A  P O R  S E L F I E  P E R F E I TA  C R I A  
 U N I C Ó R N I O  D E  U S $  4  B I  N A  C H I N A 

Sede da Meitu,  
em Shenzen:  

beleza para todos
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