
Trend Hunting @Web Summit #2 
 
No final do segundo dia da Web Summit se tivéssemos que nomear alguns duelos interessantes 
de argumentação e confronto, ainda sem claros vencedores ou vencidos, alguns deles seriam: 
⁃ Ecologia e ambiente x diversidade e inclusão 
⁃ Growth como objetivo x margem e rentabilidade 
⁃ Valuation x Lucros e Ebitda  
⁃ Investors/funding x Sócios  
⁃ Criatividade x Inovação  
⁃ Machine Learning x Machine Teaching 
⁃ Artificial Intelligence x Artificial General Intelligence 
 
Passando agora brevemente pelas notas fortes de alguns do conteúdos que tive oportunidade 
de assistir:  
 
#Can anything be private anymore - um painel quente com presença de Brittany Kaiser, que fez 
explodir o caso Cambridge Analytica. Uma indústria de trilhões de dólares baseada em dados. 
You can’t get your privacy back, se tiver criado um perfil no FB antes de 2015, simple as that. 
Trata-se então de proteger new data. Legislation and regulation é o único caminho, mas com a 
tecnologia do lado e não contra. Multas tangíveis tem que acontecer além da public awareness. 
Existe hj uma consciência maior, mas estamos apenas no início . 
 
#Brad Smith, Microsoft, Digital Age 
Olhar a década a nossa frente.  
1. data+quantum 
2. more cloud +data innovation  
3. 5G + ambient computing  
4. AI + AGI  
An age of anxiety - Preserve timeless values is key while tech moves forward 
Desde o principio dos tempos, tudo pode ser usado para o bem como para o mal, com a 
Tecnologia não será diferente. 
 
#none left behind - Tony Blair referiu que o Brexit tem sido uma enorme distração das coisas 
que realmente interessam, nomeadamente das oportunidades e desafios que a tecnologia 
trazem.  
Falou ainda que é fundamental acertar na regulação, com a consciência que no caso da Social 
Media, uma vez que ganha viralidade, a realidade ultrapassa a regulamentação. Tony Blair 
considera que existe um enorme desconhecimento dos politicos em geral de temas 
tecnológicos, o que dificulta muito a efectividade dos processos. 
Para terminar deixou uma mensagem de apelo a uma união das democracias liberais dos EUA e 
Europa na construção de um framework tecnológico que faça sentido, nomeadamente para 
fazer face à China. 



No campo politico, deixou ainda um alerta que o populismo, qualquer que ele seja, sempre 
explora o pessimismo. 
 
#Ouvimos ainda falar de Realtime3d mudando de forma revolucionaria a forma de jogar online, 
bem como a capacidade de prototipagem e de efectuar pesquisas. Ouvimos falar de mais e 
mais telas, dependendo do contexto e das necessidades, com um grito de alerta que o laptop 
mudou muito pouco nas ultimas duas décadas.  
 
#A Penrose Studios mostrou como AR, VR e AI ajudam a humanizar as relações com os “virtual 
beings”, quer seja no mundo da animação cinematográfica, quer seja na publicidade ou 
conteúdos em geral.  
 
#Tencent e Lilium Aviation trouxeram o sonho dos Flying Cars, prometendo para 2025 a 
chegada dos primeiros modelos ao mesmo custo de um Taxi.  Com um custo de energia por 
passageiro inferior ao carro elétrico. 
 
#Maggie Stanphill, User Experience Diretor da Google tornou evidente que a voz, através de 
voice commands, vai voltar a superar a escrita (voice over typing).  
 
#A Hanson Robotics trouxe de novo a Sophia que nos apresentou seu irmão mai velho Philip, 
interagindo ambos com a plateia na sua caminhada para a humanização. Existe ainda um longo 
caminho de treino e ensino para que essa aproximação se efective. 
  
# Marketing in 2020 - olhamos aos desafios lançados pelos CMO’s convidados (Burger King, 
Lamborghini e Weber Shandwick). Como pontos comuns temos a certeza de que a criatividade 
é a mais forte vantagem competitiva, e que a autenticidade, conhecimento profundo do 
publico, e uma conexão digital sustentada em dados é fundamental para se manter relevante. 
Ao longo da cadeia de valor importa ter processos com a menor fricção possível para o 
consumidor. 
 
#how we will arrive in 2025 
Soluções de mobilidade de acordo com as necessidades específicas, um mundo com menos 
posse de veículos e mais utilização de acordo com a experiência pretendida. Os chamados 
purpose vehicles ao que se pode adicionar uma dimensão de partilha, abrindo novos mercados 
potenciais gigantes. Unanime o facto do fantasma assustador dos self driving cars tem servido 
como dínamo de inovação de todos os players na procura de se manter relevantes. 
Acreditam que os self driving trucks chegaram primeiros que os carros. 
 
#the upside of obsession  
Ouvimos testemunhos de vencedores em várias áreas, desde o esporte, à fotografia e ao 
mundo corporativo testemunhando que saber aproveitar as oportunidades com muita 
resiliência, persistência, trabalho duro, muito duro e sim, uma pitada de sorte, foi o que fez a 
diferença no percurso deles, tendo como pano de fundo que ao fazerem o que gostam, não 
encaram como trabalho mas sim como prazer e missão. A obsessão vem, num primeiro 



momento, do desejo de conquistar algo, mas persiste no tempo mesmo depois de atingir metas 
importantes por ser algo encarado como paixão, não como trabalho. 
Sublinharam que as oportunidades apenas geram resultados se nos encontrarem 
extremamente preparados para as aproveitar, e isso dá muito trabalho. 
 
Um dia cheio de lugares comuns, menos impactante que o primeiro dia, mas ainda assim 
bastante inspirador. Ansioso pelo terceiro e ultimo dia desta edição do Web Summit. 
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