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Se o South by Southwest cresceu nas últimas três 
décadas ao revelar tecnologias que transformam a 
sociedade, a cultura e a economia, na edição de 2018 

o festival lançou um olhar holístico para trafegar sobre o 
impacto dos softwares e hardwares. Mais do que mostrar o 
poder da Inteligência Artificial, da exploração aeroespacial 
e da realidade virtual sobre nossas vidas, o SXSW analisou 
de que forma essas tecnologias impactam positiva e 
negativamente as pessoas, trazendo à tona questões 
importantes como transparência, direito à privacidade e 
diversidade. Anunciar o futuro sempre foi o maior trunfo 
do evento e, por isso, a cidade de Austin é tomada ano após 
ano pelas mentes criativas mais interessantes e curiosas do 
mundo. Mas, surpreendentemente, neste ano, o futuro deitou 
no divã e cobrou do presente reflexão e ações que nos levem, 
de fato, a um melhor amanhã.
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O FUTURO. 
SÓ QUE HOJE
Convergência é a palavra que melhor 
define o SXSW. Desde que deixou de ser 
um festival de bandas, no fim dos anos 90, 
e se tornou também palco para tecnologia, 
cinema, educação e games, o evento cresce 
integrando ciência e arte e, em 2018, 
bateu recorde de público: mais de 300 mil 
pessoas passaram por Austin entre 8 e 18 
de março. O que motiva tantas pessoas a 
irem à capital do Texas pode ser tão variado 
quanto a agenda que se desenrola ao longo 
de dez dias, mas há um ponto comum: 
curiosidade sobre o futuro.

O desejo pelo novo encontra no SXSW fonte 
inesgotável de inspiração. Os três principais 
temas do ano – Inteligência Artificial, Mixed 
Reality e Blockchain – sinalizam amplo 
impacto das tecnologias nos negócios e na 
vida das pessoas. Os efeitos já são sentidos 
hoje, em maior parte de forma positiva, 
mas o alerta sobre o mau uso dos sistemas 

também foi disparado. De pesquisadores a 
políticos, passando por gestores de marcas 
e empreendedores, há o consenso de que 
atitudes e correções adotadas hoje são 
decisivas para o amanhã.

Dinheiro e poder

A intersecção entre política e tecnologia 
nunca foi tão sensível quanto agora. É 
sobre o futuro das pessoas que se fala 
quando os dois terrenos se misturam, e 
eles têm se mesclado intrinsecamente. 
Entre políticos que passaram pelo SXSW, o 
senador democrata Bernie Sanders alertou 
para o fato de as pessoas e de algumas 
organizações utilizarem tecnologias 
disponíveis para disseminar conteúdo 
falso, colocando luz sobre as fake news, e 
cobrou das plataformas ideias e soluções 
para conter o problema. O prefeito de 
Londres, Sadiq Kahan, falou sobre ataques 
racistas que ele próprio já sofreu nas 
redes sociais e elencou o que considera 
as características de uma grande cidade 

 Os três principais temas 
do ano – Inteligência 
Artificial, Mixed Reality 
e Blockchain – sinalizam 
amplo impacto das 
tecnologias nos 
negócios e na vida das 
pessoas 
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para se viver: igualdade e oportunidade 
para as pessoas. A tecnologia também 
deu mais voz à sociedade para manifestar 
desejos e insatisfações. Organizadas e 
conectadas em rede, pessoas se agrupam 
por ideais políticos comuns e participam 
da gestão dos espaços urbanos de forma 
colaborativa; desse contexto, emergem 
fatores decisórios para os processos 
eleitorais de agora em diante.

O céu não é o limite

Transporte e exploração aeroespacial 
são temas recorrentes no SXSW. O 
empreendedor visionário e bilionário Elon 
Musk confirmou, no festival, que a missão 
de sua SpaceX rumo à Marte decola em 
2019 para avaliar de que forma viveríamos 
em condições extremas e, a partir disso, 
nos alimentar de predições estratégicas 
sobre a falta de recursos naturais na Terra. 
O Sol também será explorado, ainda neste 
ano, em missão inédita da NASA. As duas 
cientistas que encabeçam o projeto, Nicola 

Fox e Elizabeth Congdon, mostraram 
detalhes da sonda Parker Solar Probe, que 
partirá no fim de julho de Cabo Canaveral, 
na Flórida, e levará três meses até alcançar 
a estrela. Ficará por lá seis anos, tendo 
como maior desafio não se dissolver com 
o calor – o Sol tem uma coroa em sua 
atmosfera cuja temperatura chega aos 
1.370 °C, segundo as cientistas.

Relações e desejos

Equilibrar a mente e respeitar desejos 
devem ser prioridades para cultivar a 
felicidade. Especialista em pessoas, a 
psicoterapeuta Esther Perel convocou 
a indústria criativa a cuidar melhor das 
relações, seja no âmbito profissional 
ou pessoal. “A qualidade dos seus 
relacionamentos é o que define a qualidade 
da sua vida. Não há prazer maior para o ser 
humano do que ser feliz em torno de suas 
relações”, comentou. Já a correspondente 
internacional da CNN Christiane Amanpour, 
que há três décadas conta histórias de 
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situações sociais extremas mundo afora, 
argumentou que existem problemas reais 
que, se não forem resolvidos hoje, não 
nos levarão a um mundo melhor adiante. 
Ela citou a forma como mulheres ainda 
são vistas e tratadas em territórios da 
África e do Oriente Médio. “Elas não têm 
autonomia sobre o próprio corpo e o 
próprio desejo”, disse.

No SXSW 2018, as provocações feitas por 
alguns dos principais keynotes revelam 
uma preocupação com o presente para, 
só então, sermos capazes de transformar 
verdadeiramente o futuro. Continua sendo 
sobre futuro. Mas o futuro que construímos 
e corrigimos hoje.

O passado. 
Só que amanhã
Onze anos atrás, na edição de 2007, o SXSW 
mostrou ao mundo uma rede social um 

tanto minimalista, que limitava os posts a 
apenas 140 caracteres. Pouco tempo depois, 
a história tomou um rumo que você já 
conhece: da Primavera Árabe ao Occupy Wall 
Street, passando pelo recente #TimeIsUp, o 
Twitter se tornou o disseminador oficial das 
causas do nosso tempo. Tinha como prever? 
A moral da história é que, mesmo quando 
não tem a intenção de levantar bandeira 
alguma, o festival antecipa o que vai mover a 
sociedade no futuro – uma espécie de spoiler 
para o espírito de um tempo que ainda não 
chegou. Em 2018, não foi diferente.

Design ético

Questões como privacidade de dados 
e design ético de interfaces foram 
recorrentes no evento, que compartilhou 
a responsabilidade do bom uso das 
ferramentas com toda a indústria criativa. 
Poucos dias antes do escândalo da 
Cambridge Analytica vir à tona, Margaret 
Gould Stewart, VP de design de produto 
do Facebook, apresentou os dilemas 
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de desenhar funcionalidades para uma 
plataforma com 2 bilhões de pessoas – ou a 
população do planeta em 1930.

Ela categoriza os desafios enfrentados 
por companhias como o Facebook numa 
caixa mais próxima das ciências humanas 
– como a sociologia – do que do próprio 
design como disciplina. Um verdadeiro 
“planejamento urbano digital” que deve 
atender a multidões e se organizar como 
ecossistemas complexos. Até aquele 
ponto meio naive, a palestra passou a 
se conectar com temas fundamentais 
discutidos neste SXSW: o esforço humano 
da Inteligência Artificial (a complexidade 
de ações e o volume de trabalho humano 
necessários para criar uma IA que faça 
sentido e que possa ser explicada) e a 
necessidade primordial da empatia para 
calçar os sapatos do outro e entender onde 
lhe aperta o calo. “Isso é fundamental para 
desenhar produtos de maneira eticamente 
responsável”, afirmou.

Impossível não pensar na frase de Margaret 

minutos antes na abertura do painel, dando 
conta da complexidade do desafio com o 
qual o Facebook se depara, mas reforçando 
que este não é um pretexto para eximir 
a companhia de suas responsabilidades. 
Afinal, não há empatia que dê conta de 
uma empresa poderosa se esquivando 
das responsabilidades que seu próprio 
gigantismo já não lhe permite negar.

Diversidade

O SXSW também não fez vista grossas 
para velhas discussões que já deveriam ter 
ficado no passado – mas que, infelizmente, 
ainda precisam ser encaradas. A 
diversidade ganhou contornos mais amplos 
em um ano em que a discussão não ficou 
restrita à visibilidade LGBT. 

Em meio ao aumento dramático do número 
de refugiados e deslocados internos – que 
hoje são mais de 65 milhões ao redor do 
mundo, segundo a ONU –, a CEO da ONG 
Techfugees, Joséphine Goube, fez uma 
provocação. Para ela, não vivemos uma 

 “Parem de tentar 
resolver todos os
problemas do mundo 
e comecem a fazer a 
diferença de verdade 
no que está ao 
alcance de vocês” 
» BRUCE STERLING 

Pesquisador e escritor
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crise de refugiados – mas de hospitalidade. 
Sua mensagem soa como um convite à 
empatia nas relações entre os diferentes. 
É um lembrete do SXSW de que as causas 
são capazes de unir as pessoas – e de que, 
no fim das contas, homens e mulheres de 
todas as cores, nacionalidades, orientações 
sexuais, crenças e identidades são, 
sobretudo, seres humanos.

Transformação

No já tradicional painel de encerramento 
do SXSW, o escritor e pesquisador Bruce 
Sterling provocou a audiência e a fez 
pensar sobre os próximos anos a partir 
das lentes do que a indústria está fazendo 

hoje. “Parem de tentar resolver todos os 
problemas do mundo e comecem a fazer 
a diferença de verdade no que está ao 
alcance de vocês. Parem e pensem: o que 
eu e a minha empresa estamos fazendo de 
fato para impactar e transformar o mundo 
para melhor?”

O quê?
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O Google esteve presente em Austin conectando profissionais 
de marketing, publicidade, desenvolvedores e artistas. Duas 
grandes experiências apresentadas abordaram a convergência do 
storytelling e da tecnologia.

YouTube Re:Told

O projeto foi criado em 2016 com a intenção de estimular a 
criatividade na convergência entre tecnologia e storytelling. Treze 
agências do mercado internacional  foram convidadas a superar 
seus limites e contar histórias surpreendentes e criativas em um 
curto espaço de tempo. O Brasil teve uma representante, a F/
Nazca.

O resultado desse desafio foi exposto de forma completa e o 
público pode conferir as interpretações (em versões de 6”, 15”, 30”, 
além de uma sem duração determinada) das mentes mais criativas 

do mundo de grandes clássicos da literatura como Chapeuzinho 
Vermelho, Rapunzel, Cinderela, entre outros.

Se ainda não viu esses belos trabalhos, visite Retold With Youtube

Fun House do Google Assistente

Em uma casa inteiramente conectada, o Google demonstrou o 
poder do Assistente com seu Google Home em todos os cômodos 
- da cozinha ao quarto, passando pela sala de estar. Mais de seis 
mil pessoas visitaram a casa durante o SXSW. Sucesso comprovado 
pelos dados: 64% dos participantes do Fun House disseram que 
desenvolver para o Google Assistante faz sentido para sua marca/
clientes, 55% concordaram que o Google Assistente tem mais 
recursos únicos que outros assistentes e 50% relataram maior 
probabilidade de desenvolver para a tecnologia do Google.

Patrocinador do 
SWSW INSIGHTS 2018

OS DESTAQUES DO GOOGLE 

https://retold.withyoutube.com/home
http://google.com
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Tema recorrente ao longo da última década no 
SXSW, a Inteligência Artificial acontece por meio de 
computadores programados para executar tarefas 

que exigiam inteligência humana. Isso inclui aprendizagem, 
raciocínio, resolução de problemas, compreensão de 
linguagem, além de percepção e reação a situações ou 
ambientes. É um ramo tão incrível quanto amplo, com 
aplicações diversas em todas as áreas possíveis, como já 
vimos no festival e experimentamos no nosso dia a dia. 
Nesta edição do SXSW, as grandes questões sobre AI giraram 
em torno do futuro do trabalho, das cidades inteligentes, 
da biotecnologia e da privacidade dos dados das pessoas. 
Com efeitos positivos comprovados, à medida que cresce 
exponencialmente, a Inteligência Artificial precisa agora 
responder aos duros questionamentos sobre seus reflexos 
mais preocupantes.
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A melhor maneira de pensar a Inteligência 
Artificial não é como ferramenta, aplicativo 
de software ou interface falada. AI 
representa a próxima era da computação, 
após a era da tabulação e dos sistemas 
programáveis. Foi desta forma que o SXSW 
abordou a tecnologia até aqui. “Quando se 
trata de Inteligência Artificial, nós temos 
muito otimismo e medo equivocados. 
O verdadeiro futuro da AI não vai 
necessariamente refletir o que nós vemos 
em filmes e lemos em livros”, analisou 
a futurista Amy Webb, do Future Today 
Institute, em um dos mais disputados 
painéis do festival.

Entre as facetas mais destacadas, estão os 
Bots, aplicativos de software projetados 
para automatizar certas tarefas, como 
programar ou gerenciar solicitações de 
serviços feitas por pessoas. Em plena 
evolução, os Bots agora emergiram e 

conquistam vocabulário amplo para 
responder às nossas demandas em tom 
emocional. É humanização da AI destacada 
em nosso White Paper do ano passado.

Real-Time Machine Learning

Machine Learning é o sistema de AI que usa 
algoritmos para analisar grandes conjuntos 
de dados, a fim de executar ampla gama 
de tarefas melhor do que nós. Com o 
tempo, e com o aprendizado, o sistema fica 
melhor nessas tarefas. Novas pesquisas 
divulgadas no SXSW deste ano mostraram 
que a evolução desse tipo de sistema torna 
possível usar um fluxo contínuo de dados 
transacionais e ajustar modelos em tempo 
real. Isso sinaliza significativa mudança em 
como os dados se movem e na forma como 
recuperamos informações.

Por exemplo, o Real-Time Machine Learning 
torna possível traduzir automaticamente 

 “Quando se trata de 
Inteligência Artificial, 
nós temos muito 
otimismo e medo 
equivocados” 
» AMY WEBB 

Future Today Institute
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uma fala, mesmo quando vários idiomas 
são falados simultaneamente. No campo 
da saúde, atua no monitoramento de taxas 
corporais e recomendações preventivas. 
No varejo, os consumidores podem esperar 
recomendações ainda mais personalizadas 
de compras. Pode ser usado também para 
melhorar a classificação e as previsões a 
partir de números pré-determinados.

Impacto sobre o trabalho

A Inteligência Artificial automatiza uma 
série de funções profissionais que hoje 
são executadas por nós. Quem está 
atualmente no mercado de trabalho, 
independentemente da idade, será 
impactado de alguma forma pelo avanço 
da AI, que altera a lógica de natureza 
dos empregos. O cenário traz ao mesmo 
tempo oportunidades e preocupações, 
e o SXSW deste ano compartilhou com a 

indústria a responsabilidade de capacitar 
e apoiar seus profissionais na transição 
para a era da Inteligência Artificial no 
trabalho. Segundo o relatório 2018 
Emerging Tech Trends, lançado durante o 
evento, somos a Geração-T (Transition 
Generation), que faz a ponte entre a era 
da computação programável para a era 
da computação cognitiva.

Regulamentação da AI

O tema apareceu em diversos painéis, e foi 
reforçado na voz do bilionário Elon Musk, 
para quem essa tecnologia é mais perigosa 
do que as armas nucleares. “De maneira 
geral, não sou um grande defensor das 
regulamentações, mas acho que nesse caso 
é inevitável”, disse o fundador da Tesla e da 
SpaceX. Ele não está sozinho nessa. Para 
Fei-Fei Li, professora de Stanford e diretora 
do Stanford Artificial Intelligence Lab, criar 
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regras claras para o uso da Inteligência 
Artificial é uma maneira de garantir que 
os benefícios se espalhem para além 
das grandes empresas de tecnologia. Foi 
pensando nisso que ela criou a ONG AI For 
All, que adotou a causa da democratização e 
do uso responsável da Inteligência Artificial. 

Professor de direito na Universidade de 
Yale, Andrew Burt propôs que o modelo 
para a regulação do uso da Inteligência 
Artificial não seja apenas um modelo, e sim 
vários. “AI não pode ser regulada por um 
departamento porque a tecnologia tem 

tantas utilidades e benefícios que qualquer 
tentativa minaria sua evolução”, disse.

O fato é que, atualmente, os formuladores 
das políticas regulatórias não estão 
preparados para lidar com novos 
desafios que surgem da ciência e das 
tecnologias emergentes. A tensão entre 
a privacidade e a segurança aumentarão. 
Como resultado, provavelmente veremos 
regulamentos, regras e legislação que 
são demasiado restritivas ou que não 
reconheçam que a ciência e a tecnologia 
estão em constante movimento.

 “AI não pode ser 
regulada por um 
departamento porque 
a tecnologia tem tantas 
utilidades e benefícios 
que qualquer tentativa 
minaria sua evolução” 
» ANDREW BURT 

Professor de direito na Universidade de Yale
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Combinação de experiências físicas e digitais, a Mixed 
Reality engloba realidade aumentada, realidade 
virtual, vídeos em 360 graus e hologramas. Não 

são tecnologias exatamente novas mas, ao longo deste 
ano, veremos mais dispositivos com essas plataformas 
embarcadas sendo disponibilizados aos consumidores a 
preços acessíveis, da mesma forma que já notamos um 
número de novos produtores de conteúdo construindo 
histórias e experiências imersivas. Com desafios inerentes 
das tecnologias emergentes, como escalabilidade e formato, 
a Mixed Reality se mostra poderosa em áreas como 
entretenimento, saúde, educação, além, obviamente, dos 
games. O próximo passo, mostrado no SXSW deste ano, é a 
chamada Brain Computer Interface, que mira o engajamento 
das futuras gerações de consumidores.
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Realidade virtual e aumentada estiveram 
entre os temas mais abordados na edição 
deste ano do SXSW e também dominaram 
as ativações espalhadas por Austin. Uma 
grande sala batizada da Virtual Cinema, 
instalada em um dos hotéis que recebeu o 
evento, concentrou mais de 56 experiências 
– games interativos coletivos, cursos de 
decoração, aulas de primeiros socorros e 
imersão em regiões isoladas do planeta. 
Enquanto a realidade virtual, que demanda 
os óculos para que a experiência ocorra, 
enfrenta o desafio da escalabilidade, a 
realidade aumentada desponta como 
plataforma mais acessível em múltiplas 
telas. Dispositivos como os smartphones 
Galaxy S9, da Samsung, e iPhone X, da 
Apple, já saíram de fábrica com câmeras 
que rodam AR.

VR editorial

No jornalismo, experiências em realidade 
virtual ganham destaque por meio de 
iniciativas como o Journalism 360, projeto 
do Google News Lab em parceria com 
o londrino The Guardian, que apoia e 
compartilha projetos de conteúdo editorial 
baseados em VR. Em uma sessão que 
reuniu líderes de inovação do Washington 
Post e do US Today, ambos revelaram 
novos projetos editoriais totalmente 
produzidos para experiência com os 
óculos de realidade virtual ou vídeos 360 
graus. O desafio, segundo eles, são os 
custos de produção e a possibilidade de 
escalar os óculos. Nesse sentido, o The 
New York Times desenvolveu, em 2016, em 
parceria com o Google, uma cobertura de 
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refugiados na Síria, e distribuiu os óculos 
Google Cardboard a mais de 1 milhão de 
assinantes do jornal. Feito de papelão, o 
apetrecho se transforma em óculos de 
VR com a tela do smartphone acoplada 
e ajudou a impulsionar o número de 
downloads do app NYT VR.

Brain Computer Interface

O lado mais ficção científica do SXSW 
ficou por conta das demonstrações das 
interfaces cerebrais de computador. Por 
enquanto, elas funcionam a partir dos 
óculos de realidade virtual munidos de 
sensores que, baseados em machine 
learning e neurociência, aprendem a ler 
comandos simples da nossa mente. Em 

um jogo, significa que os óculos entendem 
quando queremos atacar, recuar, correr ou 
desistir. Aplicado inicialmente no universo 
dos games, a Brain Computer Interface 
está em desenvolvimento avançado em 
empresas como a Neurable, baseada 
em San Francisco. Um dos cofundadores 
mostrou no palco do SXSW de que forma 
poderemos controlar computadores 
com atividade cerebral. É um método 
não invasivo, ou seja, sem implantação 
de chips ou algo do tipo, que analisa e 
grava as atividades da mente por meio da 
Inteligência Artificial. É o tipo de tecnologia 
que o SXSW é especialista em revelar e que 
fará muito sentido para a próxima geração 
de consumidores.
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Palco e vitrine de startups, médias e grandes 
empresas tão diversas quanto os temas abordados 
no festival, o SXSW destacou mercados que surgem 

com foco em novos hábitos de consumo, de convivência 
social e de interação nos centros urbanos. Dos avanços 
próximos e viáveis com a chegada do 5G aos sistemas de 
reconhecimento facial que transformam cidades inteiras 
pelo conceito cashless, a tecnologia se revela funcional 
para atender pessoas e espaços em profunda e inevitável 
transformação. O evento também é efetivo em termos de 
geração de negócios. Muitas das jovens empresas reveladas 
ali encontram em Austin o ecossistema propício de conexão 
com o mundo.
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As startups destacadas a cada edição do 
SXSW são um termômetro de como a 
indústria criativa está se movendo. No ano 
passado, vimos a explosão de diversas 
empresas que surgiram com a legalização 
do consumo de derivados da cannabis em 
algumas partes dos Estados Unidos, criando 
um mercado que já está entre os cinco 
maiores anunciantes da América do Norte, 
segundo o AdAge. Em 2018, o destaque ficou 
em torno das ideias e soluções voltadas para 
assistentes virtuais ativados por comandos 
de voz, self-driving cars e Internet das Coisas 
(IoT), segmentos impactados diretamente 
pela evolução da Inteligência Artificial e pela 
implementação da quinta geração de redes 
móveis (5G), que começa neste ano e deve 
se estender até 2025.

O impacto imediato é a descentralização 
da conexão. O poder computacional sai 
dos dispositivos e vai para a rede. Desta 
forma, objetos de todos os tipos podem 

se tornar pontos de acesso à internet e 
de interação entre máquinas e pessoas. 
Assistentes virtuais também crescem com 
maior velocidade na rede 5G, assim como 
os Bots que respondem a comandos de voz, 
firmando-se como novos canais de contato 
entre marcas e consumidores. É também 
o 5G que alavanca o mercado formado 
por startups com soluções para os carros 
autônomos – de aplicativos que funcionam 
como controles digitais para automóveis a 
plataformas de monitoramento de veículos.

A Apex-Brasil (Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investimentos), 
que levou 77 jovens empresas brasileiras 
ao SXSW este ano, divulgou que 58 dessas 
startups contabilizaram US$ 115,9 milhões 
em negócios, considerando os imediatos e a 
previsão para os próximos 12 meses. Além 
disso, elas relataram terem feitos 1.654 
contatos com potenciais compradores, 
investidores e parceiros.
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O começo do fim dos 
smartphones

Na esteira do avanço da Internet das 
Coisas e dos assistentes por comandos 
de voz, o SXSW cravou que 2018 marca o 
início do fim dos smartphones. Pelo menos 
três disputadas apresentações destacaram 
por que os dispositivos móveis, hoje em 
nossos bolsos, serão peças de museu em 
até dez anos. Os argumentos são baseados 
em dados e movimentos robustos em 
termos de novas tecnologias. Diretor 
de engenharia do Google, Rey Kuzweil 
apontou que a chegada dos assistentes 
virtuais nos deixará menos dependentes 
do celular. O estrategista do The Richards 
Group, Christopher Ferrel, concorda e 
mostrou que estamos, de fato, entrando 
na era da internet sem telas. “Será a 
ascensão de outras interfaces digitais que 
deixarão o smartphone gradualmente 
obsoleto”, explicou.

Mas nenhuma apresentação foi tão 
persuasiva nesse sentido quanto a da 
futurista Amy Webb, do Future Institute 
Today, na qual apresentou o amplo 
relatório 2018 Emerging Tech Trends. 
Segundo ela, começaremos a ver retração 
nas vendas de smartphones por conta do 
aumento da oferta de aparelhos destinados 
a funções específicas, como pulseiras 
de monitoramento físico, óculos digitais 
e relógios inteligentes. Amy também 
destacou que mais da metade da população 
de nações industrializadas usará algum 
tipo de assistente virtual nos próximos 
anos. A expectativa é que a evolução 
das tecnologias de machine learning, 
reconhecimento de voz e de imagens torne 
as plataformas ainda mais assertivas.

Geração Z e os novos varejistas

Antes do fim dos smartphones, no entanto, 
há um período de pelo menos uma década 

 “A ascensão de outras 
interfaces digitais que 
deixará o smartphone 
gradualmente obsoleto” 
» CHRISTOPHER FERREL 

Estrategista do The Richards Group
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com desafios crescentes para indústrias 
de todos os tipos. Nesse intervalo de 
tempo, como se comunicar com a chamada 
geração dos devices – mais jovem que a 
da internet –, que tem objetos conectados 
como inseparáveis amigos? Trata-se da 
geração Z, que compreende os indivíduos 
que nasceram entre 1995 e 2010. O mobile 
é o principal canal de comunicação com 
esse grupo etário que está constantemente 
criando e compartilhando conteúdo, precisa 
ser engajado o tempo todo e, por dom 
natural, acaba se tornando creator. Parte 
dessa nova geração, ao lado dos millennials, 
nos ensinou que influenciadores digitais 
não são apenas uma oportunidade de 
marketing, mas também de vendas.

O tema rondou diversos debates em 
Austin. Com um mercado que movimenta 
US$ 2 bilhões em receitas anualmente no 
mundo, os influenciadores passam a atuar 
como empresas de conteúdo e a dividir o 
bolo de investimentos em marketing dos 
anunciantes com as gigantes da mídia. 

Entretanto, a rapidez com que disseminam 
uma tendência vem revolucionando todas 
as indústrias. Além da cadeia produtiva, 
as estratégias e até as personalidades das 
marcas também estão mudando. Em vez de 
um produto ou uma coleção centrada em 
um diretor criativo, agora faz-se necessária 
a cocriação ou o sistema de brand partners 
entre marcas e influenciadores, quer as 
marcas gostem ou não.

Cidades cashless

O fim do dinheiro físico – entenda-se, 
notas de papel, moedas e cartão de crédito 
plástico – começa a ficar mais próximo 
com iniciativas em mercados robustos, 
como a China. Quem mostrou isso foi 
Shanyin Leung, diretor da Ant Financial, 
braço financeiro do gigante Alibaba. Ele 
contou de que forma a empresa prioriza 
o investimento na implementação do 
conceito cashless cities no país mais 
populoso do mundo. Em Xangai, a 
companhia viabilizou a instalação da 
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tecnologia de reconhecimento facial em 
substituição ao cartão do transporte urbano 
em parte das estações de metrô da cidade, 
com liberação da catraca para milhares 
de pessoas em poucos minutos. Outra 
iniciativa da Ant Financial foi a criação de 
um jogo para celular utilizando Realidade 
Aumentada, por meio do qual os jogadores 
ganham pontos ao adotarem práticas 
que reduzam a emissão de carbono. 
Por exemplo, ir a pé ou de bicicleta para 
o trabalho e utilizar meios digitais de 
pagamento. Como resultado, mais de 250 
milhões de pessoas se engajaram e cerca 
de 30 milhões de árvores foram plantadas 
em menos de dois anos.

Sem rótulos

Millennials adotam marcas como a 
Brandless, fundada por Tina Sharkey, ao ver 
ali uma resposta ao mundo que querem 

construir. E-commerce de produtos de 
beleza, alimentação, higiene e limpeza 
com design clássico, a Brandless produz 
insumos orgânicos e sempre ancorados em 
relações justas com a cadeia de produção. 
E tudo isso a um preço bastante acessível: 
US$ 3 em média. É possível comprar, 
por exemplo, ao custo de US$ 39, uma 
cesta com os 14 produtos mais vendidos 
no site – de pipoca a pano de prato feito 
com algodão orgânico, passando por 
faca, maple syrup, creme para as mãos e 
café fairtrade. Este contexto de consumo 
consciente e conveniente também impacta 
a forma como agências comunicam marcas 
tradicionais. Mais do que dizer algo e 
buscar atenções para a marca, é melhor 
investir em produtos e serviços de alta 
qualidade e construir uma comunidade ao 
redor da oferta.
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Criada logo após a crise econômica de 2008 a partir 
do ideal quase anárquico de compartilhamento 
total do controle sobre transações, a Blockchain 

promete revolucionar a relação entre pessoas e empresas e 
sua indústria – seja ela qual for. Quase dez anos depois de 
surgir, foi o assunto de ao menos 46 painéis no SXSW, num 
verdadeiro mosaico de suas possíveis aplicações e previsões 
para o futuro que incluem, possivelmente, um novo ponto 
de pressão (ou oportunidade de amadurecimento) para o 
mercado de marketing e comunicação.
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Blockchain é um sistema de 
armazenamento de dados compartilhado e 
descentralizado (ou seja, sem um controle 
central como uma empresa ou um órgão 
governamental) que cresce conforme novos 
dados são inseridos e validados, por meio 
de criptografia robusta, por entidades 
virtuais conectadas em rede. Essa conexão 
se estabelece por meio de arquivos 
(instalados em servidores ou mesmo no seu 
computador) que se alteram igualmente, 
em rede, a cada transação feita na 
Blockchain – num mecanismo baseado em 
criptografia robusta e compartilhamento 
em rede que garante segurança a todos os 
envolvidos. “A Blockchain atua como um 
juiz numa partida de futebol, permitindo 
aos demais presentes em campo jogar”, 
compara Brian Behlendorf, diretor 
executivo da Hyperledger, iniciativa da 
Linux Foundation focada em Distributed 
Ledger Technology (DLT), nome “científico” 
do Blockchain.

 O fim do intermediário 

Por mais utópico que pareça, este é um 
modelo computacional que permite 
colocar uma série de transações humanas 
– da compra de um imóvel à proteção de 
dados pessoais – numa rede de “consenso 
descentralizado”, em que não há uma 
autoridade única. 

Com isso, o Blockchain coloca em cheque 
os “middle man” de qualquer indústria, 
já que uma série de funções que lhes 
conferem valor podem ser delegadas à 
validação de uma rede neutra à prova de 
invasões (graças à conexão em rede que 
assegura que todos estejam informados 
sobre tudo o que acontece, mas mantendo 
privacidade graças à criptografia complexa).

A aplicação prática de Blockchain vem 
sendo estudada em diversos setores, como 
o financeiro (para permitir transações 
de forma automatizada), cadeia de 
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suprimentos (para rastrear um produto 
desde sua origem até o consumidor final), 
saúde (prontuários médicos de um mesmo 
paciente ou as licenças de um profissional 
de saúde mantidos na Blockchain), 
jornalismo (há uma startup, a Civil, que 
busca valorizar o bom jornalismo usando 
a descentralização do controle de padrões 
éticos) e, claro, marketing & comunicação.

Blockchain e marketing 

Na nossa indústria, há duas aplicações mais 
próximas de se materializar. A primeira é a 
garantia de que a mídia online comprada 
está sendo entregue de verdade para o 
público oferecido: marcas poderão rastrear 
se humanos estão sendo impactados (e não 
bots colocados no ar para entregar métricas 
infladas). A segunda diz respeito aos dados 
de consumidores. A Blockchain promete 
maior controle a cada um de nós no que 

diz respeito a como nossos dados serão 
usados por empresas, uma vez que caberá 
ao indivíduo decidir cedê-los ou não ao 
mercado. Isso pode, como consequência, 
criar uma relação mais saudável e menos 
desigual entre pessoas e instituições, 
consolidando a máxima muito repetida no 
SXSW 2018: “Dados são o novo petróleo”.

Nova fronteira econômica

Ainda que de desenvolvimento nebuloso, 
não há dúvidas sobre o potencial de 
impacto da Blockchain na economia: 
segundo o Fórum Econômico Mundial, até 
2027 nada menos que 10% do PIB global 
estará armazenado em criptomoedas (que 
existem graças à Blockchain). Além desses 
dados, há uma crença compartilhada 
em diferentes falas na capacidade da 
Blockchain em trazer transparência e 
agilidade para a vida conectada. Para os 

 A Blockchain promete 
maior controle a cada 
um de nós no que diz 
respeito a como nossos 
dados serão usados por 
empresas 
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mais otimistas, essa é também uma chance 
de diminuir desigualdades e incluir num 
modelo horizontal quem sempre viveu à 
margem da sociedade – como refugiados 
e populações periféricas sem acesso ao 
sistema econômico.

E é justamente essa quase utopia que 
coloca o uso da Blockchain em perspectiva: 
estamos diante de uma tecnologia que 
desafia a forma como nos organizamos na 
economia capitalista e, consequentemente, 
em sociedade: todos vivemos sob a 
orientação de algum tipo de controle mais 
ou menos centralizado. O protagonismo da 
Blockchain significará abrir mão de poder, 
e aí qualquer previsão passa a precisar de 
análise cautelosa.

O que sabemos, no entanto, é que 
colaboração será palavra-chave para 
grandes companhias e instituições 
consolidadas, como bancos centrais 
e governos. “Vejo a Blockchain 
como a internet em seu estágio de 
desenvolvimento no anos 80”, diz Amber 
Baldet, executiva que lidera as iniciativas de 
Blockchain no banco JPMorgan. Em linha 
com Baldet, Julian Hosp, cofundador da 
fintech Ten-X, que busca popularizar o uso 
de criptomoedas, avalia que o ceticismo 
atual encontra paralelos na história: 
“Vinte anos atrás muitos não entendiam o 
conceito de estar online”, afirmou.
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O QUE O SXSW 
SINALIZA AO 
MARKETING



Take Aways – O que o SXSW sinaliza ao marketing 34GoAd SXSW Insights 2018

Intersecção de tudo

Mescle áreas tão diferentes quanto 
publicidade e filosofia. Aposte em times 
multidisciplinares. Integre equipes no 
mesmo espaço e estimule a cocriação e a 
colaboração. Afaste-se dos rótulos e engaje-
se com ambições. A verdadeira “mágica” 
dentro da sua empresa vai acontecer a 
partir desse choque e da diversidade de 
referências e de opiniões.

Bots reconfiguram customer 
experience

Bots e Voice Chat Bots dão novos tons à 
experiência do cliente e as marcas devem 
focar em criar interfaces que respeitem a 
inteligência das pessoas. Robôs devem ser 
funcionais. Crie e desenvolva excelentes 
bots, mas lembre-se: eles não são pessoas 
e o seu cliente sabe disso.

Inteligência Artificial só vai 
avançar. Nunca recuar

Essa é uma verdade que incomoda, mas 
que fica cada vez mais clara em eventos 
de inovação mundo afora. O debate sobre 
regulamentação é importante e modelos 
possivelmente podem ser criados nos 
próximos anos para contornar o mau uso 
da tecnologia. Mas não se esqueça: se for 
utilizada para o bem, a AI pode beneficiar 
sua empresa, a sociedade, a medicina, o 
meio ambiente, entre outras tantas áreas. 

A era das tecnologias de 
reconhecimento 

Faceprints, voice prints, gesture recognition, 
proximity sensors, entre outras tecnologias 
empurram o marketing para as interfaces 
digitais. Sistemas computacionais 
avançados vão reconhecer as pessoas 
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e criar experiências imersivas no varejo 
omnichannel.

Mixed Reality é mais poderoso 
do que parece 

Não duvide do poder das realidades virtuais e 
aumentada e das experiências que integram 
físico e digital. Elas ainda têm muito o que 
evoluir em termos de formato e a escala é, 
sim, um desafio. Mas estamos falando aqui 
da plataforma mais poderosa para engajar a 
próxima geração de consumidores por meio 
de storytelling robusto.

Urgência do design ético

A criação de interfaces digitais deve ser 
mais transparente e respeitar as pessoas 

com comunicação fácil e intuitiva sobre o 
uso de dados. O SXSW apontou privacidade 
como um direito universal que deve ser 
tratado como tal. Temos, neste momento, 
a grande oportunidade de corrigir as rotas 
que foram tortuosas até aqui.

Diversidade define seu futuro

Refletir dentro das companhias o ambiente 
externo é conectar-se com a verdade do 
mundo e das pessoas. A diversidade é o 
melhor e mais eficiente caminho para sua 
empresa sair do discurso e ir para a prática 
da transformação. Não dos negócios, 
somente. Mas a transformação do mundo 
em um lugar de fato melhor para as 
próximas gerações.
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