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Vivemos em uma era em que nenhuma empresa ou 
negócio é tão essencial a ponto de não ser substituível. E 
como fazer as marcas perdurarem e se reinventarem em 
meio às atitudes e comportamentos pós-modernistas da 
internet e da indústria 4.0? Disrupção é destruição, sim. 
Mas também reconstrução de forma quase instantânea. 

Confira os pontos mais impactantes de cada palestra e 
talk do Snic 2018. 



FELIPE MENEZES

A era das inovações 
exponenciais

O impacto das inovações exponenciais na construção de marcas foi 
o tema trazido por Felipe Menezes, engenheiro e fundador da WTF! 
School, uma escola livre com foco em experiências transformadoras. 

Ser digital significa ter reprodução 
perfeita, custo zero e entrega instantânea.
Não se deve ter medo das inovações. É preciso entender que as 
inovações tecnológicas sempre fizeram parte da nossa vida. Temos que 
mergulhar nelas para se reinventar.

As empresas não devem se preocupar em saber de todas as novidades 
que estão acontecendo no mundo. É praticamente impossível 
entender todas as tecnologias, do jeito que elas estão evoluindo.

Para se tornar exponencial, é preciso escolher um ponto e começar 
por esse ponto. Seja prototipar um produto em 3D, seja fazer um chat 
boat em realidade virtual, alguma coisa específica deve ser começada. 
Quem começar antes estará em situação privilegiada.



O que meu cliente quer?
4 tendências que impactam 
o seu negócio

Consultora de tendências futuras e inovação na White Rabbit, uma 
agência de exploração de tendências e foresight para co-criação de 
futuros desejáveis, Vanessa Mathias trouxe, em sua palestra, as quatro 
macrotrends de comportamento no mercado atual de consumo que 
estão impactando novos negócios. 

Os consumidores querem uma experiência 
de compra que seja pessoal, personalizada.

A busca do propósito deve ser a razão de ser de uma empresa. Pois, 
nos momentos de mudança, ele é a única coisa perene. Não importa 
por qual transformação a empresa venha a passar, seu propósito deve 
estar na sua essência. 

A utilização das tecnologias emergentes deve estar a serviço das 
pessoas dentro da empresa e dos clientes, e não fazê-las reféns. 

Neste momento histórico da comunicação, em que tudo é 
transparente para todas as pessoas, é muito importante alinhar 
o discurso da marca ao que a marca realmente faz, em todos os 
parâmetros. Ou seja, alinhar a comunicação com as atitudes reais. 

VANESSA MATHIAS



Varejo da era digital 
GUSTAVO SCHIFINO

A 4ª revolução trouxe novos comportamentos e maneiras de consumir, 
o que exige um repensar sobre os modelos de varejo. Essa foi a 
premissa da palestra de Gustavo Schifino, CEO da Pier-X, um espaço 
on-line e também físico, que vem a ser o primeiro marketplace phigital 
da américa latina. 

As pessoas não vão mais ao varejo,
porque precisam, mas porque querem.

Pensar no phygital de verdade é essencial. Ter dentro do seu 
pensamento estratégico, como companhia ou como profissional, a 
ideia da integração absoluta do físico com o online. Ter ambientes 
que gerem experiência e que proporcionem, junto da experiência, a 
venda online. Essa é uma das questões que, sem dúvida, vai impactar 
bastante o consumo daqui pra frente.

É preciso que as marcas sejam transparentes. Uma mudança 
fundamental que a empresa têm que ter é olhar pra dentro de si de 
forma transparente, para oferecer um conteúdo que seja verdadeiro, 
para o seu cliente e para sua equipe. 

Seja para as empresas, seja para a vida, praticar o desapego é 
fundamental. Quando algo está ocupando espaço sem ser utilizado, é 
hora de se desfazer, de abrir espaço para o novo.  



Inteligência
Artificial: Inovação para 
Transformação do Varejo 

Líder da área de Soluções de Indústria para os mercados de Varejo e Indústrias de Bens de 
Consumo da IBM Brasil, Enio Garbin trouxe para o Snic 2018 um debate sobre a Inteligência 
Artificial e suas aplicações para inovar o varejo. 

O modo de varejar muda de
forma com o uso de novas tecnologias.
A inteligência artificial veio para ajudar os negócios em vários aspectos, desde a parte 
do engajamento com o consumidor, até a otimização de toda a cadeia de suprimentos. 
Definitivamente, é no engajamento que se tem a primeira grande oportunidade. É nele 
que se pode melhorar a relação com o cliente, aumentar a taxa de conversão e fazer mais 
negócios. Criar estruturas que façam a vida do seu cliente mais fácil é extremamente útil 
para criar engajamento.  

Clientes e consumidores, quando interagem com sua marca, deixam suas histórias. Cabe às 
empresas saberem utilizá-las. Hoje, com o todo acesso tecnológico à comunicação, captar 
essas histórias ficou muito mais fácil. É fundamental aproveitar toda essa inteligência e 
transformá-la em soluções. 

É preciso melhorar constantemente o que se faz. Trabalhar para que seu produto faça 
sentido, tanto com a sua marca, com a sua ideia, com a sua visão do mercado, quanto com 
o que o seu consumidor espera de você. É possível, através de ferramentas de inteligência 
artificial, construir esse tipo de relação, para ajudar a escolher produtos, a entender melhor 
seu mercado e produzir melhor. 

ENIO GARBIN



Realidade virtual e aumentada: 
construindo experiências 
multissensoriais com as marcas

EDUARDO ZILLES BORBA
Mestre e Doutor em comunicação, Eduardo Zilles Borba é pesquisador no Centro 
Interdisciplinar de Tecnologias Interativas (CITI-USP) e professor na Faccat. Em sua palestra, 
ele falou sobre realidade virtual e aumentada e a construção de experiências multissensoriais 
com as marcas.

Hoje em dia, não adianta ter só posicionamento,
é preciso ter personalidade.
Mais do que isso, é preciso criar experiências.
Com o avanço das mídias digitais, as marcas podem criar experiências cada vez mais 
envolventes para seus consumidores. Das simulações 3D e 360º, com óculos imersivos, às 
interações com hologramas, a Realidade Virtual e a Realidade Aumentada surgem como 
inovação na criação de campanhas de comunicação lúdicas e participativas.

As empresas costumam pensar que oferecer experiências inovadoras aos seus clientes custa 
caro, mas não entendem que o retorno desse investimento é ainda maior.  

Estar imerso no mundo virtual é essencial para as marcas que pretendem estar aqui daqui 10, 
20 anos. Ignorar os desejos de consumo do consumidor atual é um deslize que não pode ser 
mais cometido. 
o discurso da marca ao que a marca realmente faz, em todos os parâmetros. Ou seja, alinhar a 
comunicação com as atitudes reais. 



PETER KRONSTRØM

A Batalha das Marcas para se manter 
relevante aos consumidores 

Membro do Centro de Inovação Dinamarquês em São Paulo, o Copenhagen Institute 
for Futures Studies Latin America, Peter Kronstrøm trouxe o debate sobre a batalha 
das marcas para se manterem relevantes aos consumidores.

Precisamos nos tornar
protagonistas do futuro e não vítimas dele.
Na vasta quantidade de dados gerados pela era digital, a moeda de valor mais 
importante é transparência. As grandes empresas precisam aprender a ser mais 
transparentes, porque, no futuro, o consumidor só dará valor àquelas marcas que eles 
perceberem como transparentes e justas. 

Autenticidade é fundamental. As marcas têm que entender que não estão mais 
vendendo produtos, mas sim relacionamento. Para ganhar a batalha entre as marcas, 
é necessário vender algo que ofereça uma relação autêntica com o consumidor. 

Dizer que vende serviços e experiências já virou commodity. É preciso ir além desse 
pensamento. Daqui pra frente é preciso guiar transformações, entregar experiências 
que guiem transformações para o consumidor.  



CASE DOBRA
GUILHERME M.
E EDUARDO H.

Empreendedorismo
com propósito

O empreendedorismo com propósito foi o tema do talk com o Dudu
e o Gui, fundadores da Dobra, uma empresa que busca na experiência 
de marca o diferencial para o seu negócio. 

As empresas têm papel
fundamental na transformação do futuro.



CASE HP
TAIS
BELLINI

A voz do
seu produto

As interfaces conversacionais de voz, sua evolução e seu lugar no 
futuro da tecnologia foi o tema do talk de Tais Bellini, engenheira 
de software da HP Inc.

A interação por voz não chegou
para substituir, mas sim para agregar.



O atendimento virtual 
superará o humano?

CRISTIANO
CHAVES
CASE AREZZO

Cristiano Chaves é Head of OMNI Customer Support na 
Arezzo&CO falou sobre atendimento virtual, trazendo o case 
da marca Arezzo como background para a conversa.

A nossa principal regra é fazer
pelo cliente o que ninguém mais faz.




