
	
Intercom	–	Sociedade	Brasileira	de	Estudos	Interdisciplinares	da	Comunicação	
40º	Congresso	Brasileiro	de	Ciências	da	Comunicação	–	Curitiba	-	PR	–	04	a	09/09/2017	

	

 1 

 
Inovação, tecnologia e publicidade: ativação de marcas no SXSW1 

 
Silvio Koiti SATO2 

Escola Superior de Propaganda e Marketing - SP 
 

Bruno POMPEU3 
Istituto Europeo di Design - SP 

 
 

Resumo 
 

Este artigo tem o objetivo de refletir sobre a busca incessante pela inovação por parte 
das marcas no cenário contemporâneo, particularmente no cenário de comunicação. 
Nesse sentido, as transformações aceleradas no cenário tecnológico impactam as 
práticas comunicacionais, exigindo novos formatos, meios e estratégias. Para ilustrar 
este contexto, analisaremos o SXSW – South by Southwest, evento que ocorre 
anualmente em Austin, Texas (EUA), composto por conferências e festivais sobre a 
convergência entre as indústrias da interatividade, cinema e música. Nos últimos anos, o 
evento recebeu atenção crescente por parte da indústria publicitária, com cobertura da 
mídia especializada e uma delegação brasileira cada vez maior. Marcas de diferentes 
setores estão presentes no evento, tendo como objetivo comum a associação com o 
cenário tecnológico e seus significados de inovação e ligação com o futuro.  
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Introdução 

O ambiente de conexão atual, particularmente com o protagonismo das redes 

sociais de internet, representa um momento de transição em relação ao modelo 

tradicional de publicidade e propaganda. Com a comunicação ubíqua, o planejamento e 

a execução da comunicação mercadológica passam por uma transformação acelerada 

em todos os seus componentes: canais, devices, conteúdos, fontes emissoras e 

receptores de mensagem, além da configuração dos modelos de negócios da indústria de 

mídia. Isso sem falar nas características centrais dos formatos e das linguagens 

utilizadas.  
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3Doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo (PPGCOM-USP). Publicitário formadopela 
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Essas mudanças fazem com que uma série de desafios seja imposta aos 

publicitários, que têm o objetivo comum de lidar com um consumidor que, por um lado, 

pode ser monitorado e segmentado de acordo com os interesses da marca, mas que, por 

outro lado, pode evitar a publicidade e definir quando, onde e como vai consumir 

conteúdos nos quais a mensagem publicitária será inserida. O grande desafio parece ser 

destacar-se frente à imensa quantidade de informações circulantes, manter a relevância, 

a fim de garantir o diálogo com este indivíduo conectado permanentemente e, então, 

promover o consumo – objetivo-fim de toda comunicação publicitária (MCCRACKEN, 

2003; ROCHA, 2006; POMPEU, 2014). 

Para lidar com este ambiente midiático complexo, convergente e conectado 

permanentemente, a comunicação mercadológica é transformada: as marcas usam novas 

plataformas, narrativas e recursos sensoriais, a fim de continuarem atraentes, 

persuasivas e relevantes. Grande parte das inovações na comunicação parte das 

possibilidades trazidas pelo armazenamento e organização de um volume crescente de 

informações, produzidas e processadas na rede.  

Tudo isso impacta anunciantes, veículos e agências, ou seja, todos os elementos 

relacionados ao desenvolvimento de estratégias de comunicação mercadológica. Isso 

traz uma reconfiguração da indústria, com a demanda por profissionais com outras 

habilidades e o surgimento de novos players, que ofereçam serviços mais adequados ao 

novo contexto. Ou seja: se essa nova configuração do cenário e do mercado oferece ao 

publicitário novas oportunidades de trabalho, por outro o ofício da propaganda se torna 

em si mais complexo, amplo, fluido, incerto e transdisciplinar. 
Diferentemente de se criar e produzir uma campanha, emiti-la pelas diversas 
mídias e esperar o consumidor, impactado, reagir à campanha, a 
ciberpublicidade faz a instância anunciante, de um lado, e o público em geral, 
de outro, estabelecerem um diálogo frenético, em que ambos se implicam 
contínua e intensamente, demandando desenvoltura nas estratégias 
argumentativas ou reformulação, para ambos os envolvidos, sempre de acordo 
com a imprevisibilidade da reação de ambos os lados, estabelecendo assim uma 
interação mútua, de legítima interatividade. (ATEM, OLIVEIRA & 
AZEVEDO, 2014, p. 11) 
 

No meio acadêmico, as transformações pelas quais a publicidade passa 

atualmente são objeto de inúmeras reflexões, que discutem essas práticas mais recentes 

relacionadas à área, estudando novas dinâmicas e fluxos comunicacionais (BRAGA, 

2006; FAUSTO NETO, 2010; JENKINS, 2009; CASAQUI, 2011; COVALESKI, 2010; 

SANTAELLA, 2010 e 2007; PEREZ, 2016). 
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Na estrutura proposta para o artigo, partimos de uma reflexão sobre a busca 

incessante pela inovação, que reflete o contexto tecnológico atual, com impactos na 

publicidade. Há demandas por novas soluções do ponto de vista da comunicação 

marcária, que se torna cada vez mais complexa e desafiadora. Para ilustrar a discussão, 

utilizaremos o festival SXSW – South by Southwest, evento que recebe cada vez mais 

atenção por parte de publicitários e da indústria de comunicação. Vamos analisar a 

presença de marcas de diferentes setores no evento, e detalhar ações de ativação do 

evento por parte de empresas brasileiras. Desta forma, poderemos ilustrar a centralidade 

do cenário tecnológico e seus significados associados à inovação e ao futuro, que parece 

essencial atualmente para as marcas. 

 

1. Tecnologia e inovação 

O protagonismo das tecnologias de informação e comunicação no cotidiano é 

evidente e traz impactos em ações cotidianas, desde a maneira como entramos em 

contato com a família e os amigos, passando pela maneira como desenvolvemos nossas 

atividades profissionais e até como nos divertimos ou nos informamos. Ao acompanhar 

os lançamentos e os desenvolvimentos tecnológicos, temos a sensação de que tudo 

parece mudar o tempo todo, ou seja, de que há sempre algo novo que promete 

transformar a comunicação entre pessoas, seus grupos sociais e as organizações. Novos 

dispositivos, redes sociais digitais, tecnologias de transmissão velozes, gadgets os mais 

variados e uma miríade de aplicativos trazem possibilidades sedutoras, mesclando 

territórios físicos e virtuais, com experiências que transformam as dimensões espaço-

temporais e a sociedade (HARVEY, 1992). 

A sociedade informacional atual segue a topologia da rede, que interliga 

audiências, emissores e editores numa matriz complexa e multidirecional, que oferece 

novas mediações, midiatizações e sociabilidades. É um cenário em que a abundância 

das mídias faz com que o espaço social se transforme em cena pública midiatizada, na 

qual todos teriam direito aos 15 minutos de fama profetizados por Andy Warhol, mesmo 

que reduzidos a alguns segundos.  

Telas nos acompanham em qualquer lugar, o tempo todo e simultaneamente. A 

interação é constante para conversar com outras pessoas, mandar mensagens ou fotos 

pelas redes sociais móveis, nos informar usando portais de notícias, pagar contas e 

acessar os dados bancários, nos divertir acessando vídeos ou trabalhar enviando e-mails 
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e participando de conferências virtuais. Tudo isso usando celulares ou smartphones que 

estão no nosso bolso; tablets, netbooks e laptops que estão em nossas bolsas ou 

mochilas; telas de GPS e televisores digitais que nos acompanham nos deslocamentos 

diários, combinando mobilidades físicos e virtuais. 

A comunicação ubíqua traz consequências relacionadas também ao 

armazenamento de informações e ao seu processamento, já que tudo pode ser 

monitorado: acesso a sites, redes sociais e conteúdos compartilhados, ou mesmo 

produtos pesquisados, desejados ou comprados, formando uma nuvem de informações 

compiladas numa base de dados que tende ao infinito. Discussões sobre controle e 

vigilância, polarizações na rede e bolhas sociais são alguns dos temas relacionados aos 

impactos das tecnologias na sociedade. 
Ubiquidade dos aparelhos, das redes, ubiquidade da informação, ubiquidade da 
comunicação, ubiquidade dos objetos e dos ambientes, ubiquidade das cidades, 
dos corpos e das mentes, ubiquidade da aprendizagem, ubiquidade da vida no 
escoar do tempo em que é vivida. (SANTAELLA, 2013, p. 15) 
 

Do ponto de vista da produção e do consumo, há grande interesse nesta 

valorização do novo, evidentemente: empresas e marcas precisam se mostrar atualizadas 

na sua oferta e na comunicação com o mercado a fim de se manter atraentes. Da mesma 

maneira, há uma construção social segundo a qual a inovação tecnológica é entendida 

pelo consumidor como algo que o auxilia no processo de preparação e adequação para 

um futuro em constante transformação. Há um esforço contínuo para mostrar-se “em 

dia” e antenado, numa relação fetichizada com a tecnologia (NOVAES & DAGNINO, 

2004), compondo um ambiente que valoriza o que é novo e jovem, algo essencial para 

uma existência social e profissional bem-sucedida. 
O universo do consumo e da comunicação de massa aparece como um sonho 
jubiloso. Tem-se não mais a repetição dos modelos do passado, e sim o exato 
oposto, a novidade e a tentação sistemáticas como regra e como organização do 
presente. (...) Nasce toda  uma cultura hedonista e psicologista que incita à 
satisfação imediata das necessidades. (...) Consumir sem esperar; viajar; 
divertir-se; não renunciar a nada: as políticas do futuro radiante foram sucedidas 
pelo consumo como promessa de um futuro eufórico. (LIPOVETSKY, 2004, 
pp. 60-61) 
 

Do ponto de vista da comunicação publicitária, há a promessa de que ofertas e 

promoções passam a ser adequadas a cada pessoa, aproximando o mundo da 

publicidade da estatística e dos cálculos matemáticos, baseados em algoritmos. A 

compra de espaços de mídia também segue esta lógica quantitativa, o que pode trazer 

preocupações sobre a intrusão da mensagem publicitária na navegação do usuário e 



	
Intercom	–	Sociedade	Brasileira	de	Estudos	Interdisciplinares	da	Comunicação	
40º	Congresso	Brasileiro	de	Ciências	da	Comunicação	–	Curitiba	-	PR	–	04	a	09/09/2017	

	

 5 

também sobre a associação das mensagens das marcas a canais e conteúdos indesejados 

na rede. Estes pontos exemplificam as mudanças vivenciadas na comunicação das 

marcas, como veremos a seguir. 

 

2. Comunicação de marcas 

São dos anos 80 do século passado os primeiros esforços para se estudar – 

acadêmica e empresarialmente – os processos de gestão e comunicação de marcas. Ou 

seja: trata-se de assunto relativamente novo, sem ainda muita clareza nas definições de 

parâmetros epistemológicos. O que se sabe, entretanto, é que, quanto mais o tempo 

passa – quanto mais surpreendente e desafiador se revela o mundo em que vivemos –, 

maior se torna a relevância das marcas, tanto nessa já citada perspectiva acadêmica, 

quanto na sua própria lógica de mercado. 
O culto das marcas é eco do movimento de destradicionalização, do impulso do 
princípio de individualidade, da incerteza hipermoderna posta em marcha pela 
dissolução das coordenadas e atributos das culturas de classe. Quanto menos os 
estilos de vida são comandados pela ordem social e pelo sentimento de inclusão 
de classe, mais se impõem o poder do mercado e a lógica das marcas. 
(LIPOVETSKI, 2007, p. 50) 
 

Para discutir a dimensão comunicacional das marcas, é preciso problematizar a 

convergência das mídias e entre as mídias, assunto tratado por Henry Jenkins (2009). 

Segundo o autor, o fenômeno da convergência ocorre em diversos sentidos, em diversas 

áreas e afeta a comunicação de uma forma geral, já que, segundo essa nova lógica, a 

tecnologia permite que o mesmo conteúdo seja transmitido por canais diferentes e de 

formas distintas. Delineia-se, assim, um ambiente com o borramento de limites, 

sobreposição e integração entre meios de comunicação: o velho e o novo convivem e 

competem numa configuração ainda em formatação. Este processo de complexidade 

pelo qual passam os meios torna a mídia mais propagável (JENKINS, FORD & 

GREEN, 2013), tornando-a mais volátil e dispersiva também. 

Isso significa, em termos práticos, uma série de novas possibilidades – e desafios 

– para as marcas, que deixam de ter os canais de sempre, os formatos de sempre e as 

estratégias de sempre, e passam a contar com uma nova relação com seus consumidores. 

A convergência propõe um papel mais ativo das pessoas, os antigos receptores, que não 

precisam ficar passivos aguardando a programação no horário, canal e formato decidido 

pela emissora ou veículo. Ao assumir decisões sobre as mídias e também sobre os 

conteúdos que circulam por elas, as relações de poder entre meios de comunicação e 
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usuários se transformam e as pessoas passam a ser cocriadores dos conteúdos, 

mesclando e refletindo, de certa forma, suas vidas e anseios nas suas escolhas. 

Procurando dar conta dessas inúmeras possibilidades que se abrem à gestão da 

marca, destacamos o livro Brand management, editado em 2009 nos Estados Unidos. 

Nele, o autor procura organizar, em uma perspectiva evolutiva – não necessariamente 

temporal ou de substituição – os modelos de gestão de marcas, indo desde uma 

abordagem mais econômica, centrada nas vendas, no composto de marketing e em na 

comunicação unidirecional; até a abordagem cultural, típica dos dias atuais, com as 

marcas conscientes de sua inserção no tecido social, não apenas oferecendo produtos ou 

serviços, mas promovendo discussões, sustentando causas, aglutinando significados e 

encarando seu(s) público(s) não somente pela perspectiva mercadológica. 
As empresas gastam milhões para planejar e implementar ações de marca. 
Novas pesquisas são publicadas e estruturas são desenvolvidas diariamente no 
intuito de se encontrar o santo graal da gestão de marcas. Desde meados dos 
anos 80, pesquisadores e profissionais afins têm explorado o domínio, o escopo 
e o potencial das maras. Vários conceitos diferentes e ideias teóricas têm sido 
divulgados e, como resultado, tem-se um largo espectro de diferentes 
perspectivas de como uma marca pode ser conceituada e gerida. (HEDING et 
al., 2009, p. 3, tradução livre dos autores) 
 

É justamente na abordagem dita cultural que aparece o nome do antropólogo 

canadense Grant McCracken, com a sua visão de marca como mecanismo de 

transferência de significados da cultura para os bens. Parece, aliás, fazer sentido – 

sobretudo na perspectiva adotada por este artigo – a ideia de que a função principal da 

marca não é (mais ou apenas) diferenciar ou identificar produtos, senão carregá-los de 

significados. Por esse raciocínio, as ações de marca – as comunicacionais e todas as 

outras – servem para fazer com que a oferta concreta (produto ou serviço) chegue ao 

consumidor (ao cidadão, ao ser humano, ao indivíduo, como se queira) embebida em 

sentidos cultural e socialmente relevantes. Desse modo, ao comprar uma batedeira ou ao 

aderir a um plano de saúde, a pessoa estaria não apenas adquirindo a possibilidade de 

fazer bolos mais gostosos ou ser atendido em melhores hospitais – estaria se conectando 

com valores e significados construídos culturalmente pela marca. Afinal, “qualquer 

marca pode ser carregada com qualquer significado” (MCCRACKEN, 2012, p. 191). 

Quando se pensa nos significados de uma marca, a teoria semiótica é sempre útil 

e nos fornece importantes parâmetros. Clotilde Perez, em seu Signos da marca (2004), 

aproxima os postulados da semiótica peirceana – primeiridade, secundidade e 

terceiridade; signo, objeto e interpretante – à gestão das marcas. 
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A teoria semiótica é capaz de nos fazer penetrar no movimento interno das 
mensagens, o que nos dá a possibilidade de resgatar os mecanismos que são 
utilizados nas linguagens (palavras, imagens, diagramas, sons etc.), permitindo 
a análise das mensagens em vários níveis. (PEREZ, 2004, p. 155) 
 

A autora estabelece um interessante e útil paralelo entre a dimensão sígnica e a 

identidade da marca (elementos que a marca usa para se identificar – nome, logotipo, 

slogan, por exemplo), entre a dimensão indicial e as ofertas da marca (o que ela produz 

e entrega ao consumidor – produto, serviço, por exemplo) e entre a dimensão simbólica 

e os significados potencialmente produzidos (aquilo que se dá na esfera do consumidor 

– sensações, comportamentos, sentidos). Tudo isso fica muito claro e se encaixa 

perfeitamente quando se toma como exemplo uma marca pequena, de expressividade 

modesta e oferta reduzida, com significados igualmente mais simplificados. Entretanto, 

a questão vai ficando mais complexa quanto mais desafiador vai se tornando o contexto 

e quanto mais ousadas vão se revelando as ações das marcas. 

É fácil entender que um mascote, um garoto-propaganda ou um sonzinho 

repetido na propaganda se encaixam na dimensão identitária (signo) da marca. Também 

não é difícil compreender que os serviços de pós-venda, as experiências no ponto de 

venda e as ações de relacionamento se enquadrem na dimensão das ofertas (objeto) da 

marca. Mas, quando se trata de marcas grandes, robustas, ousadas, criadas, mantidas e 

agigantadas por ações que transcendem aos limites teóricos e que surpreendem os 

modelos tradicionais? 

Como classificar, por exemplo, as práticas recentes de marcas tão diferentes 

como Chanel e Red Bull– para se ficar apenas em duas? Até que ponto uma prancha de 

surf ou uma bicicleta produzidas por uma maison de luxo como Chanel pode ser 

considerada produto, portanto oferta? O quanto não existe de uma intenção identitária 

no design desses objetos? Da mesma maneira, faz sentido pensarmos nos megaeventos 

de esportes radicais promovidos pela Red Bull, famosa marca de energéticos, apenas 

pela perspectiva da identidade? E os conteúdos que decorrem desses eventos, 

transmitidos globalmente pelas mais variadas mídias, são oferta, construtores de 

identidade ou simplesmente experiências de sentido de marca? 

Nesses casos (e talvez em todos os outros), mais importante do que se buscar um 

enquadramento perfeito da ação, é entender que, hoje, tudo o que uma marca faz pode 

ser ao mesmo tempo identidade e oferta. E, nesse panorama, sobressaem-se os eventos 

como espaços e momentos privilegiados para a performance das marcas. Estão aí os 



	
Intercom	–	Sociedade	Brasileira	de	Estudos	Interdisciplinares	da	Comunicação	
40º	Congresso	Brasileiro	de	Ciências	da	Comunicação	–	Curitiba	-	PR	–	04	a	09/09/2017	

	

 8 

festivais de música, as festas temáticas, as feiras de arte e os salões de design que não 

nos deixam mentir. Nos dias de hoje, em que os “eventos” se tornam cada vez mais 

culturalmente relevantes, socialmente atraentes e mercadologicamente lucrativo, pensar 

em construção ou gestão de marcas, é ter em mente que os eventos se abrem como 

ampla e eficiente possibilidade. 
Na tentativa de ampliar o espectro de atuação das marcas na dinâmica do 
consumo, emergem os eventos culturais institucionais como uma ferramenta de 
apoio e sedimentação da relação entre consumidor-marca. (...) Os eventos 
ampliam a noção de que as marcas apoiam ou patrocinam artefatos ligados à 
cultura: as marcas se transformam, elas mesmas em eventos, que logicamente, 
passam a atuar como mediadores entre as próprias marcas e o público. 
(SOARES & PEREIRA, 2010, pp. 195-196) 
 

E que não se pense que às marcas restam apenas as duas opções de sempre: 

patrocinar um evento (como muitas fazem na Copa do Mundo ou nas Olimpíadas) ou 

produzir seu próprio evento (Skol Beats, caso clássico). Hoje, pondo em prática a ideia 

da “humanização” das marcas, o mais comum é que elas “estejam” nos eventos. 

Proporcionam experiências em lounges ou tendas, recebem convidados em casas ou 

“espaços”, reúnem pessoas selecionadas em camarotes ou áreas especiais, oferecem 

serviços em estandes. Tudo devidamente registrado, compartilhado, posto em devida 

circulação midiática. 

É nos eventos, nesses mundos paralelos da contemporaneidade, em que tudo é 

construído simbolicamente (cenografia, ambientação, sonorização), em que as pessoas 

assumem funções sociais claras (punk, hipster, nerd), em que estilos se constroem e se 

atualizam  (boho, steam, country), em que os sentidos parecem todos potencializados, 

que as marcas podem agir e se servir desses significados construídos socialmente.  

Do ponto de vista da estratégia da marca, eventos de inovação podem trazer 

possibilidades para marcas tradicionais se apropriarem de sentidos ligados à tecnologia 

– leveza, internacionalidade, juventude, inovação, eficiência, excelência, avanço, 

rapidez.  

 

3. O festival SXSW e a ativação de marcas 

Criado em 1987, o South by Southwest (SXSW) é um conjunto de festivais de 

cinema, música e tecnologia que acontece anualmente em Austin, capital do estado do 

Texas, nos Estados Unidos. Em 2017, o evento foi realizado de 10 a 19 de março.  
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Embora tenha se iniciado como um festival de música, o festival tem como 

protagonista a área de tecnologia, chamada de Interactive, lançada em 1994. 

Atualmente, é a maior divisão do festival, e ficou conhecida por ter sido palco do 

lançamento do Twitter e do Foursquare, nos final dos anos 2000. 

Neste ano, o Interactive teve 3.090 palestrantes em 1.370 painéis, com 37 mil 

pessoas inscritas, vindas de 82 países. A razão para tamanho interesse pelos temas 

discutidos passa pela centralidade da tecnologia na vida contemporânea, de acordo com 

Hugh Forrest, diretor de programação do SXSW: “A tecnologia ocupou um espaço 

imenso e hoje é a espinha dorsal para quase todos os setores da nossa sociedade. E o 

SXSW claramente reflete essa nova ordem mundial.” (EZABELLA, 2017).  

 

  
Figura 1: Centro de convenções   Figura 2: Auditório principal 

 

O festival tem como proposta “ajudar pessoas criativas a alcançar seus 

objetivos” (Figura 1). Ao posicionar-se em torno da criatividade, é possível atrair um 

público eclético e desenvolver uma programação ampla, atraente para diferentes perfis, 

desde jovens em início de carreira, técnicos e investidores, até executivos maduros em 

busca de atualização.  

A programação é composta por milhares de palestras, mesas e workshops com 

duração de cerca de 50 minutos em seis horários ao longo do dia, sem intervalo para 

almoço, cobrindo todo o horário comercial. Dezenas de painéis ocorrem 

simultaneamente, em locais diferentes no centro da cidade, em salas de todos os 

tamanhos, desde grandes auditórios, para os palestrantes principais (Figura 2) até 

pequenos ambientes, para assuntos mais específicos. Há subdivisões temáticas - 

agrupamentos com apresentações de startups, novas tecnologias como inteligência 

artificial e realidade virtual, games, cinema, modelos de distribuição, comunicação de 
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marcas, astronomia, propaganda, jornalismo, educação, artes e produção audiovisual, 

dentre outros temas. Além disso, há grandes espaços de exposições para a divulgação de 

empresas, nos quais exibidores mostram novas possibilidades tecnológicas e ampliam 

seus negócios.   

 Para aproveitar da melhor maneira do festival, é necessário analisar esta extensa 

programação e escolher as palestras desejadas, combinando dias, horários e locais para 

que tudo possa ser organizado antecipadamente. Há, inclusive, um app oficial do evento 

para ajudar nesta tarefa. Neste sentido, o uso de dispositivos tecnológicos de forma 

geral é impressionante, com a disputa por pontos de recarga de bateria de celulares e 

computadores em cada sala.  

Além disso, o deslocamento físico também é intenso, já que é preciso se 

movimentar de um lado para outro da cidade de acordo com a programação escolhida, e 

enfrentar filas que podem ser longas – sempre há o risco de não conseguir assistir às 

palestras desejadas. Ou seja, é preciso ter um plano B, formado por opções de outras 

atrações nos mesmos horários em salas ou prédios próximos.  

Todo este processo intenso e simultâneo de escolhas e temas os mais diversos 

traz uma sensação de grande confusão e ansiedade para quem participa do evento, o que 

remete a uma característica apontada como típica do ambiente digital – o medo de fazer 

escolhas erradas e estar perdendo algo importante, conhecido também como FOMO 

(fear of missing out). É comum a movimentação das pessoas durante as palestras, 

entrando e saindo das salas à procura da melhor alternativa, muitas vezes a partir do que 

está sendo comentado pelas redes sociais sobre as palestras que estão ocorrendo 

simultaneamente.  

Embora a experiência do festival possa ser muito diferente de acordo com a 

programação escolhida, há em comum a sensação de cansaço após passar vários dias 

ouvindo dezenas de palestrantes, além das inúmeras discussões que ocorrem também 

nas ruas, com temas que vão da sustentabilidade à situação política do país-sede do 

evento (Figura 3). Isto sem falar na programação noturna, formada por festas, filmes e 

atrações artísticas e musicais, oficiais ou não, e que também convidam à 

experimentação e à circulação, numa cidade tomada por uma multidão. Tudo isso pode 

levar à fadiga, que se manifesta em pessoas dormindo nas palestras ou no centro de 

convenções (Figura 4). 
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Figura 3: Manifestações políticas  Figura 4: Fadiga no festival  

 

Em relação à presença das marcas no evento, elas estão em todos os lugares 

possíveis. Há espaços privilegiados e tradicionais reservados aos patrocinadores oficiais 

do evento, marcas nas feiras e stands nos saguões e áreas comuns, além de palestras que 

divulgam produtos e empresas específicas. Entretanto, o grande impacto visual ocorre 

nas ruas (Figura 5), já que a cidade parece se mobilizar para o evento e fica repleta de 

marcas expostas no mobiliário urbano, no transporte público e em espaços próprios, 

com a locação de pontos comerciais pelas empresas para a ativação de suas marcas 

(Figura 6) em eventos que promovem o relacionamento com públicos de interesse.  

 

  
Figura 5: Transporte local como mídia  Figura 6: Twitter House 

 

Chama a atenção também a variedade de marcas presentes, que vão desde as 

categorias mais tradicionais (como cervejas, financeiras e roupas) até aquelas voltadas 

para tecnologia e inovação (entretenimento, redes sociais, etc). Destacam-se marcas de 

luxo como a Giorgio Armani, por exemplo, que tentam se aproximar do universo 

tecnológico (Figura 8), ampliando suas associações.  
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Figura 7: Veículo compartilhado Spotify Figura 8: Giorgio Armani no SXSW 

 

A presença oficial de diferentes países é intensa. O Brasil se fez notar pelo 

número de participantes (estimou-se que cerca de 1000 brasileiros estavam presentes, a 

2ª maior delegação estrangeira do festival). Do ponto de vista institucional, 68 empresas 

de pequeno e médio porte participaram da programação oficial, que teve a organização 

da Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento). São 

empresas de setores como audiovisual, moda e música, que estiveram presentes na feira, 

em palestras e em espaços públicos (Figuras 9 e 10). 

  
Figura 9: Be Brasil – Apex   Figura 10: Espaço Brasil na exposição 

 

O banco Bradesco foi uma dessas marcas brasileiras presentes, tendo sua 

participação potencializada pelo conteúdo (publicitário?) gerado nas suas redes sociais e 

pelas diversas reportagens publicadas pelos veículos mais diversos. O que mais chamou 

a atenção foi a estratégia do banco, de levar ao evento alguns dos ditos influenciadores 

digitais (youtubers) mais famosos atualmente, numa clara reiteração da sua intenção de 

se aproximar dos universos da tecnologia e da inovação, mas também do da juventude e 

da comunicação digital. Nos vídeos publicados na internet, os youtubers aparecem na 

função híbrida de testemunhas-repórteres, ora sendo retratados vivendo as experiências 
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que o evento oferecia (palestras, lounges, imersões), ora apresentando ao público, de 

forma bastante didática, as dinâmicas locais e os detalhes do festival. 

Como um mosaico que intercala os vídeo-diários dos youtubers convidados, os 

filmes publicados na página do Bradesco no YouTube – com derivações convergentes 

para outras plataformas e outros perfis, tanto do próprio banco, quanto dos ditos 

influenciadores – mostram superficialmente o que o festival ofereceu, sem nenhuma 

conexão aparente com os serviços prestados pelo banco. Fala-se de inovação social, de 

empreendedorismo, de inspiração, encorajamento e empoderamento, fala-se de novas 

tecnologias, de novas possibilidades midiáticas... os assuntos são diversos e 

apresentados rapidamente. E o que salta aos olhos é a distância do conteúdo apresentado 

aos assuntos específico do banco – contas, poupanças, taxas, créditos, financiamentos, 

seguros etc. 

Mais do que se dizer jovem e inovador, o que o banco faz é dar voz a youtubers 

de pleno diálogo digital com um público adolescente; mais do que apresentar seus 

aplicativos e suas funcionalidades inteligentes, o que Bradesco faz é estar fisicamente 

presente no maior evento de inovação e tecnologia do mundo. Ou seja: uma vez que os 

significados construídos pelo SXSW são interessantes à marca Bradesco, a presença e 

as ações do banco no evento – e os decorrentes conteúdos postos em circulação 

midiática pela marca – promovem a transferência desses significados para a marca. 

 

Considerações finais 

Fazer publicidade, hoje em dia, não é coisa simples. Talvez nunca tenha sido, 

cada época deve ter tido os seus desafios. Mas o fato é que, atualmente, os desafios, se 

não maiores ou em mais quantidade, são mais complexos e supreendentes. E isso vale 

também para quem, em vez de fazer publicidade, pensa a publicidade. O intuito deste 

texto foi relacionar a questão da tecnologia e da inovação (valores sociais em evidência) 

com a gestão das marcas (por uma perspectiva cultural), procurando demonstrar de que 

forma os eventos se abrem ao universo da comunicação publicitária contemporânea, 

como grandes centros de sentido. 

E o que a análise do evento SXSW deste ano – sobretudo da presença das 

marcas na ocasião – nos traz é a percepção de que a complexidade enfrentada pela 

publicidade só tende a aumentar. A lógica básica produção-consumo, com o produto 

oferecido pela empresa no centro de tudo, que impunha parâmetros firmes para toda a 
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ação publicitária, já não faz tanto sentido. Hoje, o que parece prevalecer é a questão do 

sentido, do significado, do valor. De modo que até mesmo o convívio entre as marcas – 

em relações de simbiose, de concorrência ou de aspiração – hoje já não se dá mais pela 

oferta de cada uma delas. Banco não se inspira mais em banco, marca de roupa não 

concorre com marca de roupa, marca de carro não faz parceria com marca de pneu. O 

que determina a relação de uma marca com a outra são os sentidos que essas marcas 

buscam. Pelo menos foi isso o que se viu com clareza no festival analisado, em que 

marcas de diferentes categorias – de tecnologia ou tradicionais, novas e antigas – 

conviviam tendo como elemento transversal o valor da tecnologia e o sentido da 

inovação. 

Outro aspecto desafiador: mesmo em um mundo tão virtualizado – ou talvez em 

função disso –, nota-se ainda a grande necessidade do agrupamento físico. Não para 

resolver questões práticas e corriqueiras (namorar, trabalhar, conversar), mas para se 

conectar a um determinado valor. Ou seja: a lógica dos sentidos parece prevalecer aqui 

também. Ao redor e em função de significados, juntam-se pessoas de tantos lugares 

diferentes num só local, ao mesmo tempo, para uma convivência física intensa, para 

uma experiência conjunta. 

E, no que se refere à participação das marcas brasileiras no evento em questão, o 

que fica evidente é a busca pelo novo, uma imensa necessidade de se conectar com a 

ideia de uma novidade estrangeira, de uma inovação global, de uma tecnologia não-

brasileira. O desejo é o de ser (ou parecer) leve, rápido, ágil, inteligente, jovem, 

conectado, dinâmico... e essa busca se revela também na valorização de uma 

publicidade que não seja tradicional ou comum, mas que alcance meios, formatos, 

conteúdos e linguagens igualmente inovadores e tecnológicos. Mais do que uma 

publicidade nova, no sentido de se encontrar diferentes e inovadoras formas de se 

cumprir bem o seu papel, o que se vê é a procura por uma novidade esvaziada, 

fetichizada, mais valorizada pela sua forma e pelas suas soluções tecnológicas do que 

pela sua efetividade em si. Mas isso já é assunto para outro trabalho. 
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