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Planetarium é um conteúdo da Alright Media 

construído a muitas mãos com nossos amigos, 

parceiros e o apoio da Unisinos. Trata-se de um ensaio 

onírico sobre a sociedade hiperconectada. Vamos 

lançar um olhar futurista, porém prático sobre os 

impactos culturais e econômicos no dia a dia de um 

mundo acelerado, onde a tecnologia está voltada a 

proporcionar equilíbrio e sustentabilidade em todos 

os aspectos da vida.

Entre num mundo de cenários abstratos, mas muito 

prováveis, nos quais as marcas estão se ressignificando 

para ter cada vez mais relevância e contexto num 

mundo com baixo nível de interrupção.

Os textos são fragmentos de momentos típicos de 

nossos personagens em 2021. O fio condutor de cada 

fragmento são as inovações no setor do marketing, da 

mídia, da tecnologia e da produção e distribuição de 

conteúdos e serviços.
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Os algoritmos de 
reconhecimento de imagens, 
agora, são capazes de 
reconhecer diferentes 
expressões faciais, linguagem 
corporal e ambientes 
para definir o sentimento 
de uma imagem. Dessa 
forma, é possível fazer 
buscas por imagens de, 
por exemplo, festas com 
diferentes sentimentos, como 
“animada”, “formal”, “festa 
louca”, “festa de aniversário”, 
etc. Paralelo a isso, a indústria 
da moda investiu em 
plataformas inteligentes para 
sugestão de vestuário para 
diferentes ocasiões.

Os sistemas de localização 
de familiares, que apontavam 
onde uma pessoa da família 
estava e permitia enviar 
alertas e mensagens, evoluiu 
ao receber algoritmos de 
análise semântica e conexão 
com os grupos de discussão 
da família em aplicativos 
de chat como o Whatsapp. 
Dessa forma, é possível 
receber automaticamente 
desde lembretes de almoços 
de domingo até sugestões 
de assuntos que foram 
anteriormente tratados nos 
chats.

Aplicativos de trânsito, como 
o Waze, receberam uma 
camada de programação 
baseada em machine 
learning que permitiu 
conectar todos os carros 
ao sistema de trânsito das 
cidades. Dessa forma, além 
do usuário não precisar 
buscar a melhor rota, o 
sistema ainda é capaz 
de tomar decisões sobre 
bloqueio e liberação de vias, 
tempos de semáforo e outras 
funções antes delegadas aos 
agentes de trânsito.

A oferta de sistemas de 
transporte compartilhado 
ultrapassaram as 100 
empresas no Brasil. Agora,
os sistemas foram integrados 
pela plataforma de leilão 
de tarifas do Google para 
oferecer o transporte mais 
barato e mais rápido para 
cada individuo de acordo 
com a sua posição, destino e 
condições de tráfego.

O monitoramento em tempo 
real do corpo humano, 
através do implante de 
microchips na pele, está 
muito próximo de se 
tornar uma diretriz de 
saúde pública nos países 
desenvolvidos. No Brasil, 
ainda é necessário conetar 
aplicativos, monitores 
cardíacos e de atividade, 
além de imputar dados 
laboratoriais e diagnósticos 
médicos para ter uma 
avaliação mais técnica da 
alimentação adequada, 
tempo ideal de sono e 
necessidade de atividade 
física.

MOBILIDADE DIGITAL

“O FIM DA BUSCA”
MESA PARA DOIS

Fernanda entra no apartamento apressada, olhando para o celular. 

São 20h32 e ela está terminando um assunto pelo chat com um 

cliente. O assistente nutricional envia uma mensagem no mesmo 

chat, com uma sugestão de restaurante e horário. Ela confirma, 

e Carlos, que está no banho, escuta o toque no celular. Ele sai do 

banho e encontra  Fernanda no quarto tirando a roupa. “ Achei 

que você fosse chegar muito mais tarde. Vi que teve um acidente 

grande no caminho de volta do escritório.” Diz ele calmamente 

secando o cabelo com a toalha. Ela vai largando as coisas por 

cima da cama: “ Foi bem feio. Mas logo o sistema inverteu a mão 

da outra via pra liberar o fluxo”.

Fernanda coloca um vestido azul na frente do corpo e pergunta 

se está bom para um jantar informal. Ele tira uma foto com o 

celular e aparece uma galeria com todas as fotos de Fernanda 

com aquele vestido. Ele clica em “sugestão baseada em ambiente 

e sentimento”. Carlos sugere uma calça jeans e camisa lilás. 

Fernanda experimenta e gosta da escolha, agradecendo, com um 

beijo mais demorado.

Às 20h49, ambos estão prontos, porém um pouco atrasados. 

O aplicativo de mobilidade já estava há 3 minutos mostrando 

as tarifas mais baratas e o tempo de chegada de todas as 

empresas de car sharing. Fernando escolhe o mais próximo, pois 

o restaurante pediu confirmação da reserva para às 21h00. No 

caminho para o restaurante, Fernanda recebe ideias de assuntos 

para o jantar.

Entram tranquilamente de mãos dadas no restaurante. O menu 

sugerido para ambos é baseado em combinações que levam em 

consideração dados do último exame de sangue de Carlos, dados 

das suas pulseiras de atividade, sugestões do assistente nutricional 

de Fernanda, combinando com seus pratos consumidos naquele 

restaurante e também em outros. “ Hoje eu mereço uma massa 

à carbonara e uma taça de vinho!” Fernanda desliga o assistente 

nutricional.(...)

É uma realidade desde o 
início dos anos 10s. Não faz 
muito que entraram para 
os aplicativos de chat como 
assistentes pessoais capazes 
de lembrar lugares preferidos 
ou mais frequentados, 
horários recorrentes e fazer 
análises estatísticas de 
probabilidade do usuário 
conseguir atender ao 
compromisso.

AGENDA PREDITIVA



termina de colocar o 
uniforme no vestiário da loja 
de artigos esportivos onde 
trabalha. Ele coloca o sales 

pad no braço esquerdo que diz quantos clientes ele deve 
abordar naquele dia para atingir a meta de vendas: total 
7.874 clientes em 8 horas. Ele abre o sales pad e olha para 
os seus chat bots que estão atendendo 231 clientes no 
momento.

Prioriza um cliente que já está há 43 minutos numa sessão 
de compra. Adílson olha o histórico da conversa e percebe 
que o cliente quer algo fora do seu padrão de tamanho. Ele 
pausa o seu bot e passa a conversar pessoalmente no 
chat. “Deixa ver se entendi: você está em busca de um 
presente para alguém?”. O cliente responde que quer 
comprar um tênis para o filho dele, mas o vendedor vinha 
sugerindo somente calçados que não tinham o tamanho 
do filho. Ele se mostra surpreendido “- Não sabia que o 
senhor tinha um filho! Apenas uma filha de 2 aninhos, 
certo?”. O cliente se corrige “- Na verdade o tênis é pro 
meu afilhado!”. O vendedor insere o afilhado no cadastro 
do cliente e liga novamente o chat bot para seguir com o 
atendimento. 
 
As primeiras duas horas de trabalho já somam mais de 
1500 clientes atendidos, o que indica que Adílson precisa 
aumentar seus esforços de venda para bater a meta do 
dia. O vendedor seleciona as promoções do dia e envia 
mensagens personalizadas de bom dia com cupons de 
desconto para a sua base pessoal de 379.721 clientes 
cadastrados. Ele toma um café e vê no monitor que a loja 
física está com 17 clientes, somente 13 são cadastrados. 
Ele olha atentamente as fotos dos que ainda são 
cadastrados para priorizar e passa a atender os clientes 
dentro da loja. 
 
Um homem experimenta uma bicicleta e ele explica 
detalhadamente, levantando a bicicleta para mostrar como 
é leve. Adílson anota o nome do cliente no sales pad e 
pede para que ele fique de frente para um painel que vai 
tomar suas medidas para indicar o melhor tamanho de 
quadro. O painel diz que ele tem o mesmo tamanho do 
Mark Cavendish, vencedor de 30 etapas do Tour de 
France. O cliente abre um sorriso e diz que vai dar uma 
voltinha no shopping antes de decidir. Adílson avisa que o 
cadastro dele já foi realizado e aproveita para lembrá-lo de 
chamar por ele no chat da loja virtual para ser atendido e 
realizar a compra. Adílson atende mais 3 clientes dentro 
da loja e sai para o intervalo de almoço com mais de
5000 clientes atendidos pela manhã. 

Chat bots são robôs com 
programação baseada em 
inteligência artificial capazes de 
conversar com clientes em chats 
para oferecer produtos e sugerir 
combinações de produtos baseados 
nos dados do usuário e histórico 
de chats. Hoje, cerca de 80% dos 
consumidores conversam com chat 
bots antes de finalizar uma compra 
no e-commerce.

Os chat bots são acusados de 
roubar o emprego de muita gente 
pela sua capacidade de escalar o 
trabalho de um vendedor. Porém 
eles não são 100% autônomos, 
pois ainda precisam de uma 
ajudinha dos seres humanos para 
aprender a conversar com outros 
seres humanos.

As lojas físicas 
viraram ambientes de 
experimentação de produto, 
experiência de marca, 
eventos e consumo de 
conteúdo relacionado à 
marca.

Mensagens em chat 
substituíram o e-mail 
marketing, pois 
através dos dados 
dos aplicativos de 
chat e histórico de 
conversas é possível 
direcionar mensagens 
específicas para cada 
usuário.

O reconhecimento facial na 
entrada da loja é capaz de 
detectar quando um usuário não 
cadastrado entra na loja. Isso 
dá uma visão global do volume 
de pessoas dentro da loja, onde 
elas se encontram, o ticket médio 
potencial, para onde as pessoas 
estão olhando e se elas estão 
todas atendidas.



[TRENDS MONITOR 2021]
REVEJA AS TENDÊNCIAS PREVISTAS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS.
MARQUE NO GRÁFICO CADA VEZ QUE VOCÊ VERIFICAR ALGUM INDÍCIO OU OCORRÊNCIA DE UMA PREVISÃO.

PERSONALIZAÇÃO
PREDITIVA

EDUCAÇÃO MULTIPLATAFORMA

Os robôs não são apenas humanóides e máquinas que 
controlamos através de programação. Agora eles estão 
atrás das telas, conversando conosco, sugerindo produtos, 
fazendo análises estatísticas e tomando decisões. 
E, também, não controlamos mais como antes, com 
instruções diretas. Agora eles aprendem com os humanos a 
atuarem de forma cada vez mais parecida conosco. Como 
imitadores altamente inteligentes de nós mesmos, capazes 
de se multiplicarem aos bilhões para realizar nossas tarefas 
reais e virtuais.

A sala de aula não existe mais 
como a conhecíamos a 5 anos atrás. 
As plataformas de comunicação 
transformaram o formato de 
ensino presencial que adotou muita 
tecnologia desenvolvida para o ensino 
à distância, como vídeo-conferência, 
conteúdos multimídia e intereativos, 
além de permitir o ensino presencial 
em locais fora do perímetro escolar.

Toda informação que 
consumimos será programada 
em tempo real, de forma 
única, para cada indivíduo. 
Um volume cada vez maior de 
dados irá alimentar algoritmos 
de diferentes plataformas 
que serão como assistentes 
pessoais, escolhendo cada 
informação que chega até nós.

BRANDED NEWS

APPLE LANÇA O PRIMEIRO
“PERSONAL ROBOT”

IBM COMPRA A
GENERAL MOTORS

Cada vez mais a linha divisória entre publieditorial e notícia 
ficará mais fina. Por mais que os grandes portais de notícias 
declarem sua isenção jornalística, muitos conteúdos serão 
patrociandos por marcas que querem se apropriar de um 
vertical. Em alguns casos, como nos veículos dedicados a 
um segmento específico como gastronomia ou esportes, 
praticamente todos os grandes publishers terão como principal 
acionista marcas de produtos relacionados a estes temas. 

BRASILEIROS VOTAM PARA 
PRESIDENTE PELO CELULAR

DADOS COMO NOVA MOEDA
O Bitcoin foi um fenômeno que abriu os horizontes do 
mercado de ativos virtuais. A criptografia e valorização 
dos dados que individuos comuns podem disponibilizar 
na rede acabou criando sistemas P2P de compra 
e venda de dados pessoais. Agora pessoas podem 
colocar à venda seus dados, separados por tipo e perfil, 
como dados de navegação na web, dados de crédito 
e outros. Isso gerou um novo fenômeno: a busca 
por acumulação de dados. Quanto mais dados uma 
pessoa é capaz de acumular, mais riqueza ela terá para 
comercializar em leilões virtuais de dados.

O FIM DA BUSCA
Tudo o que costumamos buscar 
na web e em aplicativos será 
oferecido antecipadamente ou 
em tempo real. No máximo, 
vamos fazer perguntas ou pedir 
sugestões. Mas a busca direta 
por informação será substituída 
pela oferta inteligente de dados, 
conteúdo, direções, destinos e etc. 

AUTOMAÇÃO DO TRABALHO

LEGENDA

CONCEITO

TENDÊNCIA

REALIDADE

É FABRICADO O ÚLTIMO CARRO 
MOVIDO A DERIVADO DE PETRÓLEO



L iana, acorda cedo na sua casa em 
Porto Alegre e vai para a academia 
treinar. No painel da academia 
o treino está bem mais leve que o 

habitual1, e o mesmo mostra todas as instruções 
em inglês1. Hoje é o dia da apresentação do 
planejamento estratégico do setor que ela 
gerencia no banco onde trabalha, onde estará 
presente na sala virtual a vice-presidente de 
marketing da matriz dos EUA. 
 
O treino é alterado logo no início2 para uma 
aula de ioga rápida com foco em relaxamento. 
No metrô, ela abre o news feed para se distrair. 
Ela está bastante curiosa em relação à vice-
presidente de marketing e resolve dar mais 
uma olhada no perfil social da chefe. Ela clica 
em algumas fotos pessoais da mandatária e lê 
alguns comentários numa selfie. 
 
Ao voltar ao news feed, está em destaque um 
conteúdo da Tesla sobre o modelo que a chefe 
recém comprou3. A matéria do carro sugere que 
ela use a câmera do telefone

A REUNIÃO
PERSONALIZAÇÃO PREDITIVA 1- Os dados coletados 24 horas por dia 

nos monitores de atividade permitem criar 
um histórico inteligente para programar 
o gasto energético de acordo com a 
quantidade e perfil dos compromissos 
agendados para o dia. Assim, 
compromissos com um histórico de grande 
gasto de energia, seja por intensidade física 
ou estresse, geram alertas ou programam 
atividades mais leves nas horas anteriores 
para que o corpo possa responder bem à 
demanda adicional no futuro.

2- Além do conteúdo, as atividades 
também são reprogramadas em tempo 
real para proporcionar uma gestão mais 
adequada da capacidade física e mental ao 
longo do dia.

3- Na verdade, a chefe ganhou o produto 
da empresa em troca da permissão de 
mostrar imagens em redes sociais. A 
privacidade é um dos bens mais valiosos 
hoje. Praticamente ninguém deixa imagens 
de filhos, propriedades e bens pessoais à 
mostra em redes sociais abertas.

4- A geração de leads evoluiu para 
captação de diferentes dados além dos 
antigos contatos por e-mail e telefone. 
Hoje, é possível acessar dados pessoais 
de diferentes fontes para dar mais 
profundidade na oferta de um produto. O 
cartão de transporte público, por exemplo, 
contém os dados pessoais, e também todo 
histórico de deslocamento e gastos do 
usuário.

5- Conteúdo de marca patrocinado. As 
plataformas de distribuição de branded 
content são capazes de basear o conteúdo 
de acordo com o momento do consumidor, 
através de todos os dados disponíveis, 
como localização, monitor de atividade 
pessoal, aplicativos abertos e conteúdos 
consumidos recentemente. Neste caso, 
como ela se encontra num momento 
sensível, o conteúdo é mais voltado ao 
entretenimento.

6- A publicidade irá levar em 
consideração dados pessoais em tempo 
real. Agora ela está mais relaxada e 
possivelmente mais propensa ao consumo.

PARA LER JUNTO

para scanear o cartão do transporte público4. Assim que ela 
o faz, é direcionada para um comparativo que mostra que 
aquele carro é tão econômico e sustentável quanto andar de 
transporte público. 
 
Liana está bastante apressada e nervosa para a reunião. 
Ela entra sozinha no elevador e olha para o painel de 
informações que mostra uma notícia de variedades sugerindo 
os 10 melhores destinos para ir de carro no final de semana5. 
“-Tô mega atrasada!!!” Diz ela para a recepcionista enquanto 
vai buscando seu óculos de realidade virtual. Alguns minutos 
depois, ela termina a reunião e comenta com uma colega que 
foi um sucesso e que está bem mais aliviada. Antes de desligar 
o óculos, ela recebe um convite pessoal para fazer um test 
drive6no dia seguinte numa concessionária Tesla próxima do 
escritório. 



das

o

programmatic newsroom:

é o editor-chefe da redação de um jornal 
tradicional que se reformulou em 2018 para 

atender às demandas dos novos tempos na área 
de notícias. “-Qual é o bid para conteúdo sobre 
política hoje?” Ele pergunta para o analista de 

compras que balança a cabeça negativamente: “- 
Nenhuma marca quer se colar nesse assunto por 

causa dos escândalos de tráfico de dados pessoais. 
As pessoas estão muito assustadas ainda…”. 

Marcelo coça o queixo e orienta o analista: “-Então, 
vamos focar nas matérias sobre recuperação da 

economia mundial. E, por favor, vê o que é possível 
encontrar nas NSPs sobre ciência e tecnologia. 

Precisamos passar coisas boas pra redação nessas 
editorias para melhorar um pouco a receita.”. 

Marcelo olha para o social feed para analisar os 
assuntos do dia. Um redator aponta para uma 

tela com uma foto de um urso coala: “- Viu que 
descobriram na Austrália um Coala viciado em 

cerveja?”. Marcelo ri e pergunta se alguma rede já 
verificou a notícia e se está disponível numa NSP. O 
redator fala cheio da razão: “- Isso não deve ser um 

hoax de alguma marca de cerveja, né?. Ninguém 
mais tenta aplicar essa, porque depois o povo 

descobre e não perdoa…”. Marcelo se questiona 
mentalmente se não deveria ter uma seção de hoax 

no jornal. Notícias falsas tem dado um resultado 
muito bom com anunciantes de varejo. 

Ele abre o aplicativo da plataforma de anunciantes 
para ver quanto as marcas estão pagando pelo 

branded content de cada vertical. Rapidamente ele 
vai selecionando as oportunidades e passando para 

o time de redatores produzirem conteúdos sob 
demanda para os principais anunciantes do país.  

 
O diretor comercial aparece na sala e questiona 
“-Viu como está o valor nosso bid??? Não temos 

breaking news hoje? Não tem nada nas NSPs? Nem 
um acidente? Atentado? Escândalo?”. Marcelo 

faz uma cara de poucos amigos e brinca “-Diretor 
Comercial de grande portal de notícias assassinado 

no escritório! Você acha que isso dá um breaking 
news?

Depois da grande revolução comercial 
na área de mídia entre 2016 e 2017, onde 
grandes veículos se transformaram em 
trading desks de mídia programática, os 
editores de notícias passaram a oferecer 
abertamente um novo formato de notícia: 
branded news. Muitos dizem que é uma 
mera evolução do publieditorial. Mas a 
verdade é que a audiência já não faz mais 
distinção entre o publieditoriais e uma 
notícia de verdade. Então, o modelo de 
jornalismo definitivamente saiu do armário.As redações de notícias 

precisam dar notícias sobre 
determinados assuntos, 
pois fazem parte da sua 
linha editorial. Uma vez que 
nenhuma marca quer pagar 
para gerar um determinado 
conteúdo “obrigatório”, elas 
precisam fazer isso somente 
com viés de geração de 
audiência.

NSP = News Suply Platform. As grandes 
agências de notícias, como Reuters e 
Associated Press, se transformaram em 
plataformas agregadoras de conteúdo 
verificado, com venda baseada em leilão. 
Uma vez que o custo de produção de 
notícias sem patrocinadores se tornou 
praticamente inviável, pois demanda equipe 
capacitada e especializada, a compra de 
notícias por leilão é a saída para o negócio 
dos grandes portais. Agora, estes podem 
publicar notícias de forma automatizada 
sem a necessidade de um repórter ou 
redator.

Muitas pessoas consomem 
notícias falsas, sem 
verificação oficial, como 
forma de entretenimento. A 
audiência deste formato já 
ultrapassou conteúdos antes 
mais populares como futebol e 
celebridades.

Os espaços de mídia 
em notícias falsas são 
considerados de baixa 
qualidade. Por isso, 
são comercializados 
para anunciantes de 
varejo no modelo de 
comissionamento por 
venda direta.

Uma das principais funções do 
diretor comercial é a compra 
de mídia, e não a venda. Ele 
é responsável por conectar 
os dados da audiência do 
seu portal num inventário 
complementar (que ele precisa 
comprar pelo menor valor 
possível) para oferecer aos 
seus anunciantes. A outra 
função do diretor comercial 
é cuidar da qualidade do 
branded news oferecidos aos 
seus clientes. Por isso, ele é o 
gestor direto do editor-chefe.



Estou aqui no futuro, exatos 5 anos depois do dia que você 
está vivendo agora. 

Recebi esta oportunidade única de escrever esta coluna para você 
e todos que estão vivendo sua década. Espero que este jornal 
chegue às suas mãos. 
 
Se não estou enganado, você começou agora a estudar na 
Unisinos – mais um entre tantos jovens cheios de sonhos e 
ideias. Lembro-me bem do momento que nosso país e o mundo 
estavam vivendo. Tempos turbulentos e de profundas 
transformações. E posso afirmar diretamente do futuro: tudo isso 
ainda vai demorar um pouco para se resolver. Aqui no futuro 
muita coisa mudou, mas ainda tem várias outras que 
precisam melhorar. 
 
Diziam por aí que a tecnologia estava distanciando as pessoas e 
as relações, mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. A 
tecnologia ajudou a construir uma coisa chamada economia 
colaborativa, que aproximou muito as comunidades. Estamos 
compartilhando carros, bicicletas, espaços de trabalho e até 
nossos alimentos. Temos uma consciência mais coletiva, 
profundamente preocupada com o futuro de todos. 
 
Se antes a indústria e a ciência estavam mais inclinadas a facilitar 
sua vida e aumentar escala, pensando sempre no lucro, agora 
todos estão mais preocupados em gerar benefícios para toda a 
sociedade. Nunca se falou tanto em propósito.

Essa mudança começou a acontecer no seu presente. Dê uma 
volta aí pela universidade e olhe quantas ideias incríveis estão 
acontecendo aí e que poderão impactar positivamente o que vai 
acontecer aqui. Tem gente criando tinta de restos de materiais 
de construção. Tem alunos participando de projetos para acabar 
com a fome no mundo. Outros estão descomplicando a ciência 
e tornando-a acessível para todos. Isso sem falar na galera que 
está estudando formas de resolver nossos problemas de 
mobilidade. 

Mas eu não vim aqui para falar sobre o que está acontecendo no 
seu presente ou sobre o que vai acontecer no seu futuro. A única 
coisa que posso afirmar sobre o futuro é que ele está mudando 
constantemente. E que o que vai acontecer no amanhã depende 
dos sonhos e ideias que você tiver hoje. 

Mande um beijo para a mamãe e o papai e tente comer menos 
porcarias. Ainda não inventaram um jeito de eliminar os 
quilinhos a mais sem ter que malhar muito.
 
Abraços, 
 
Seu Eu do Futuro

CARO EU DO 
PASSADO,
CARO EU DO 
PASSADO,



Jonas caminha em direção à George Lucas no set de 
filmagem. Ele observa atentamente como o diretor 
coloca as miniaturas de naves espaciais e planetas 
num cenário, pendurados por fios muito finos. 
George Lucas se vira para o assistente de direção ao 
lado de uma enorme câmera e avisa: “- Precisamos 
cuidar de todos os detalhes, pois vamos fazer os efeitos 
visuais mais incríveis que o cinema já viu.”. Uma 
gargalhada coletiva explode no ambiente. Jonas 
e seus colegas tiram os óculos de realidade virtual 
comentando sobre a declaração do premiado diretor 
da saga Star Wars, iniciada há 44 anos em 1977.

O professor da disciplina de Roteiro em Narrativas 
Efêmeras, que está de pé no meio de cerca de 20 alunos, 
explica com seu tom de professor: “- Entederam agora como 
era complicado produzir algo que precisava durar muitos 
anos para ser distribuído no cinema, depois em DVDs, 
no streaming, etc?”. O professor distribui a tarefa prática 
para o dia seguinte e publica um vídeo com validade de 12 
horas no aplicativo da disciplina.

Equipamento padrão de 
ensino. A vivência de eventos 
históricos e simulação de 
ambientes reforçam o ensino, 
permitindo aprender com os 
próprios erros sem riscos.

Jonas sai do prédio da faculdade 
e vai para o trabalho olhando 
o vídeo do professor no ônibus. 
O aluno fica matutando como 

criar uma história que não seja 
apenas mais um vídeo vagando 

nos devices e telas espalhadas por 
todos os lados onde andamos. Na 

semana seguinte, Jonas aparece 
na aula com um celular antigo 

na mão. Quando o professor pede 
para que alguém mostre o seu 

trabalho, Jonas salta na frente 
de todos e mostra o celular. “- Eu 

lembrei de um jogo que o meu 
irmão mais velho jogava quando 
eu tinha 12 anos, o Pokemon Go. 

Eu não cheguei a jogar. Mas fiz 
uma história que usa um sistema 

parecido com o do jogo para 
navegar por capítulos.”.

Jonas mostra como criou um caminho geolocalizado 
dentro da universidade, onde era preciso ir até um 

determinado local para destravar um novo vídeo. A ideia 
acabou conquistando os colegas e professor, que saíram 

pelas escadas, salões e estúdios e diferentes ambientes da 
universidade, atentos à sequência de vídeos. A história 
era bastante simples: era o pai de Jonas contanto como 

era a universidade quando existiam apenas dois locais de 
ensino: a sala de aula e o laboratório.

A geolocalização in door é 
uma tecnologia utilizada em 
larga escala. É baseada no 
mapeamento inteligente de 
diversos sensores de diferentes 
devices conectados em nuvem.

Grande febre 
mundial que 
durou até 
meados de 2017.



P R O D U Ç Ã O

“Estamos falando de algo que 
vai além do Content marketing, 
do Native Advertising, mas de uma 
interação muito mais intrínseca das 
marcas com os seus consumidores.” 

RIZA SOARES

“No futuro a tecnologia se 
tornará invisível ao ser humano, 
pois vai fazer parte de tudo o 
que se comunica conosco e será 
desenvolvida para tornar a nossa 
vida mais fluída 24 horas por dia.” 

ANDRÉ FERRAZ

“Como as principais marcas estão 
colocando o indivíduo e o respeito 
às diferenças como centro da 
sua comunicação, somente marcas 
desesperadas precisam de um 
canhão de mídia para comunicar.” 

GUSTAVO RODRIGUES


