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Obrigado pelo download! Reunimos neste ebook uma 
série de insights para você aplicar em seus negócios. 
São dicas e tendências que nossos times trouxeram 
direto do Web Summit 2019.



O Web Summit é um dos principais eventos de inovação do mundo. 
Entre 04 e 07 de novembro, o evento reuniu, e reúne há 11 edições, 
pessoas e empresas que redefinem a indústria global de tecnologia 
e inovação. O Web Summit nasceu em Dublin, na Irlanda, mas desde 
2015 é realizado em Portugal.
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Grandes nomes passaram pelo palco de Lisboa em 2019: 

• Edward Snowden, ex-analista da Agência de Segurança 
Nacional Americana (NSA);
• Guo Ping, do conselho da Huawei; 
• Brad Smith, presidente da Microsoft; 
• Katharine Maher, CEO do Wikipedia; 
• Kate Brandt, chefe de sustentabilidade do Google; 
• Melanie Perkins, CEO e cofundadora do Canva; 
• Marc Raibert, fundador e CEO da Boston Dynamics; 
• Eric Cantona, ex-jogador francês de futebol; 
• e Akon, cantor e empresário. 

No time dos brasileiros, estavam por lá os fundadores dos 
unicórnios QuintoAndar e Brex, além das celebridades 
Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho.
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O evento ultrapassou a barreira de 70.000 pessoas de 160 países diferentes. Esta edição 
contou com mais de 11.000 CEOs e fundadores das maiores empresas do mundo, além 
de representantes de novas empresas promissoras, de startups em rápido crescimento, 
de investidores influentes e de jornalistas dos quatro cantos do planeta. Todas essas 

pessoas puderam, de alguma forma, se conectar em um mesmo local. 

70.000
participantes

11.000
CEOs

1.200
palestrantes

160
países
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estão à procura de respostas para os grandes desafios 
que enfrentam no incerto mercado atual. Seja no palco, 
seja na platéia, procuraram por soluções em tópicos que 
variam desde tecnologia e ciência de dados à design  
e sustentabilidade ambiental. 

Pessoas que possuem 
algo em comum: 
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Web Summit é onde
o futuro nascerá

Um grande
conclave dos

sumos sacerdotes
da indústria

de tecnologia

A melhor 
conferência de 

tecnologia 
do planeta
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O evento contou com 1200 palestrantes, centenas de startups e 
diversos conteúdos simultaneamente. Muito conteúdo para pouco  
tempo. Por isso, vamos destacar aqui alguns dos tópicos que mais nos 
chamaram a atenção e que foram mais repetidos pelos palestrantes 
presentes. Entre eles, vamos falar de:

Privacidade e segurança da informação;
Sustentabilidade e compromisso com a sociedade;
Inteligência artificial e machine learning;
A empresa do futuro.
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Privacidade de dados e 
segurança da informação

O Web Summit teve, na abertura e no encerramento,  
a segurança da informação como tema. Personalidades  
e líderes provocaram nossa opinião com visões diferentes 
do assunto.

No primeiro dia, um dos grandes destaques: Edward 
Snowden - o homem que arriscou tudo para expor o sis-
tema de vigilância em massa do governo dos EUA.  
A provocação central de Snowden foi: “o que você faz 
quando as instituições mais poderosas da sociedade se 
tornam as menos confiáveis para a sociedade?”. 

Segundo Snowden, gigantes como Google, Amazon e 
Facebook, com seus modelos de negócio, são os prin- 
cipais “abusadores” quando se fala da coleta de dados  

dos usuários. Com eles, temos a sensação de que já não se 
trata de somente escutar ou vigiar grandes autoridades  
ou criminosos procurados, mas sim de vigiar a todos, em 
qualquer momento e espaço. Isso vai contra a índole 
democrática, abstraindo todo e qualquer direito.

O problema do Regulamento Geral de Proteção de 
Dados (LGPD), conjunto europeu de leis que visa proteger 
os usuários de sistemas de informação, já inicia no con-
ceito em si. Só é possível falar em proteção quando o 
usuário já concedeu o direito de acesso a seus dados. Isso 
deveria ser questionado. Para Snowden, o problema não 
se encontra na proteção de dados, como se propõe a LGPD,  
e sim na necessidade de coleta dos mesmos.
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“A geração atual e as próximas já não possuem a 
liberdade de possuir algo. Ter um telefone ligado permite 
que os dados sejam recolhidos. E os dados não são 
abstratos, são de pessoas. Para proteger qualquer um, 
você precisa proteger todos. Não confie apenas na lei ou 
na internet. Não são os dados que são manipulados, são 
pessoas”. Assim, Snowden encerrou sua fala e conquistou 
muitas palmas do palco lotado da Altice Arena, em Lisboa.

Outros keynotes abordaram a preocupação com os 
dados. Como destaque, a CEO da Wikipedia, Katherine 
Maher: “Nós não estamos passando por uma crise de 
conhecimento, nós estamos em uma crise de confiança”- 
disse ela sobre os desafios que estamos vivendo como 
humanidade na nova era digital. A executiva destaca a 
insegurança vivida nos tempos atuais, o crescimento das 
fake news, da pouca profundidade, da polaridade e do 

distanciamento que vêm tornando a sociedade doente e 
carente de confiança e segurança.

As gigantes também tiveram oportunidade de subir ao 
palco, como fez Kevin Weil, VP de Produtos do Facebook: 
“Talvez vocês não acreditem nisso, mas nós não vamos usar 
seus dados financeiros para anúncios”, pontuou Weil ao 
explicar sobre a wallet Calibra e o fato do Facebook ganhar 
acesso aos seus dados transacionais com o uso da  
criptomoeda Libra. É aguardar pra ver.

Margrethe Vestager, comissária europeia pela Concor-
rência, e um dos grandes nomes no combate ao uso da 
tecnologia que nos rastreia, fechou o evento com reflexões 
importantes: “apesar de termos novas tecnologias, os valo-
res humanos continuam os mesmos. A dignidade, integridade, 
humanidade, igualdade. Isso se mantém.”

Privacidade de dados e segurança da informação
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 Nós não estamos 
passando por uma 

crise de conhecimento, 
nós estamos em uma 

crise de confiança.”
Katherine Maher
CEO da Wikipedia

Sobre os desafios que estamos 
vivendo como humanidade 

na nova era digital.
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Sustentabilidade e 
compromisso com a sociedade

Além da reflexão sobre o uso de dados versus privaci-
dade, houve grande foco na discussão sobre o compromisso 
dos negócios em relação à tecnologia e à inovação aplicadas 
a soluções globais para o meio ambiente. 

Ainda na abertura, Paul O’Callaghan, no palco junto com 
o astro Jaden Smith, destacou por meio de um documentário 
que a crise está mais perto do que alguns pensam, pois 70 
milhões de pessoas hoje em dia não têm acesso à água e 
dois bilhões vivem sem saneamento.

O’Callaghan e Smith propõe cada vez mais a execução 
com responsabilidade. Não se pode mais olhar, exclusi-
vamente para lucros. Ao atacar problemas difíceis com pro-

pósito, valor, compromisso e respeito às pessoas e ao 
ambiente, as marcas tendem a ser mais bem aceitas pelas 
novas gerações e a ter trajetórias mais duradouras no 
competitivo ambiente de negócios.

A IKEA trouxe a reflexão de que as organizações não 
devem mais ser consumer centric, e sim people centric. 
Isso significa que não basta gerar valor individual, mas 
expandir a jornada do consumidor para se gerar valores 
individuais e coletivos. Para a sociedade e para o planeta. 
Isso não deve servir apenas para as empresas cumprirem 
um papel de apoio social. Na verdade, deve ser uma 
jornada obrigatória, caso elas queiram continuar prospe-
rando em seus negócios.
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Sustentabilidade e compromisso com a sociedade

Essas preocupações contaram com o endosso dos 
principais executivos de grandes companhias. Brad Smith, 
presidente da Microsoft, disse: “não só os assuntos de 
carbono e de clima, mas como utilizar melhor nossos 
recursos aquáticos, como reduzir o impacto dos resíduos, 
como protegemos a biodiversidade do planeta. É um 
assunto que preocupa toda a gente, é algo que temos a 
oportunidade de trabalhar e conjunto, para usar a tecno-
logia para evoluir”.

Uma das palestras mais marcantes ficou a cargo de 
Jean-Marie Dru, Chairman da TBWA. Jean-Marie fez um 
apanhado de reflexões de grandes pensadores e de 
executivos, que resultou na sua visão sobre as possibili-
dades de futuro. Dru destacou aos presentes que a ino-
vação tem muito mais valor quando carrega consigo 
impacto social. Vários CEOs no mundo passam a ver suas 
empresas como plataformas de impactar a sociedade e a 

vida das pessoas. Isso os leva a uma reflexão sobre os 
próprios negócios. Marcas com propósito claro aumentam 
de valor mais rápido que as outras.

Zander Lurie, CEO da SurveyMonkey, em outro palco, 
reforçou que as empresas precisam mostrar sua capaci-
dade de assumir posições e posturas mais efetivas  
em relação a comunidade e questões globais, como igual-
dade de gênero, educação, entre outras. “O feedback pode 
ser recebido com gratidão e levar a mudanças signifi-
cativas”, destaca.

Brian Whipple, CEO da Accenture Interactive, propõe 
uma discussão acerca da união entre inovação e propó-
sito para o que sucesso seja mensurado também pelo 
impacto positivo sobre problemas importantes e urgentes 
da sociedade.
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Sustentabilidade e compromisso com a sociedade

A relação entre o social e a indústria foi tema abordado 
também por Sir Martin Sorrell, fundador do grupo WPP e 
hoje investidor chave do S4. Para ele, “pouco importa se 
você é uma big tech ou uma big qualquer. Você precisa ter 
impacto positivo na sociedade. Propósito não é um 
Powerpoint. Propósito é tomar decisões de longo prazo, 
equilibrando a força de escala com responsabilidade  
social. Interna e externa”.

O Presidente da República de Portugal também teve 
fala - motivadora e enérgica, por sinal - com apelo à coesão 
e à inclusão social perante os desafios enormes que todos 
temos pela frente, em especial na transformação digital e 
na sustentabilidade, em Portugal e no mundo.

 Propósito é 
tomar decisões de 

longo prazo.”

Sir Martin Sorrell
fundador do grupo WPP

Sobre a relação entre o 
social e a indústria
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Inteligência artificial 
e machine learning

Como não poderia deixar de ser, os temas inteligência 
artificial e machine learning foram repetidamente discuti-
dos em Lisboa durante o período. Mesmo que em talks 
curtos, tivemos uma série de exemplos de casos de uso. 
Saímos com a certeza de que todos, definitivamente todos 
os negócios precisam aplicar esses conceitos para 
torná-los mais modernos, autônomos e eficientes.

As startups, o comportamento do consumidor, a cultura 
data-driven... tudo isso é motivador para que executivos e 
empresas atuem de forma mais acelerada nesse sentido. 
“A inovação das startups e fintechs sobe a régua para um 
grande banco como nós.”, disse Krintin Lemkau, CMO da 
Chase/JPMorgan, um banco líder globalmente. Se ela se 

sente pressionada para evoluir nesse sentido, como os 
outros negócios não poderiam estar?

O cargo de CMO (Chief Marketing Officer), por sinal, foi 
bastante discutido também. Grandes marcas como  
Mc Donalds, Uber e Johnson&Johnson anunciaram que 
seus CMOs estão deixando o cargo - e seus empregos não 
estão sendo substituídos. “Novamente, não é que os CMOs 
não estejam tentando. É mais que eles literalmente não 
podem se mover tão rapidamente quanto a AI, ou tão 
rapidamente quanto os consumidores exigem, no ambien-
te digital de hoje”, afirmou Lemkau, que compartilhou seus 
vários experimentos, bem sucedidos ou não, para se obter 
crescimento enquanto marketing. 
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Inteligência artificial e machine learning

Ao mesmo tempo que esse mercado se desenvolve, 
houve quem trouxe o contraponto a essa evolução 
desenfreada. É preciso fazer uma pausa para reflexão. 
Quem defende a ideia é Brad Smith, presidente da  
Microsoft, no palco principal. “O que pode significar essa 
intersecção entre tecnologia e sociedade?”. Para o exe-
cutivo, toda ferramenta pode se tornar uma arma, e esse é 
o maior risco da inteligência artificial. “Quanto mais potente 
a ferramenta, mais potente a arma”. Por isso, Smith acredita 
que empresas de tecnologia devam trabalhar ao máximo 
para que o avanço tecnológico não se torne um risco para 
a sociedade.

Uma de suas recomendações para se avançar na dire-
ção certa é que o setor de tecnologia se aproxime cada vez 
mais do poder público. No entanto, esse mercado precisa 
ser mais rápido na transição. “Governos devem acelerar 
essas conversas”, afirma Smith. Dos problemas a se priori-
zar, talvez o maior deles seja a privacidade. 

 Quanto mais 
potente a ferramenta, 

mais potente a arma”

Brad Smith
Presidente da Microsoft

Sobre os riscos da 
inteligência artificial
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“Precisamos de uma nova onda de proteção de 
privacidade”, disse. Como exemplo de novas tecnologias 
usadas para o bem, ele cita aplicações da inteligência 
artificial nas áreas de sustentabilidade, acessibilidade, 
direitos humanos e preservação do patrimônio histórico. 
“Temos um papel no mundo. Precisamos trabalhar juntos 
para cumprí-lo”, finalizou o presidente da Microsoft.

Em outro palco, Ben Goertzel, co-founder e CEO da 
SingularityNET, trouxe um robô criado com base no escri-
tor americano Philip K. Dick. O ser artificial se apresentou 
ao público falando sobre o futuro da robótica com base nas 
opiniões do escritor. No mesmo palco, o público conheceu  
o Spot, cão robô da Boston Dynamics. O plano é que ele 
possa se tornar uma ferramenta de trabalho ágil a ser 
usado nas áreas de segurança da construção do entrete-

Inteligência artificial e machine learning

nimento ou até mesmo para desmontar bombas ou dançar 
com ginastas no Cirque du Soleil.

De modo geral, para basear as inovações e os 
experimentos que vão nos levar ao próximo estágio, é 
fundamental novamente voltar o olhar à expectativa dos 
clientes. Quando se acessa o Spotify, o usuário não pensa 
no grande algoritmo que compara músicas e escolhe o  
que ele provavelmente vai gostar mais. Ele só espera  
ouvir música. Netflix, YouTube e similares têm o mesmo 
padrão. Não se imagina o tamanho dos data centers que 
fazem esses conteúdos rodarem. O consumidor quer ape-
nas ver um vídeo de alguém que ele gosta ou descobrir 
algo novo. A resposta está em buscar o que o consumidor 
quer. A tecnologia, os algoritmos e os dados são apenas 
ferramentas para isso.
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 Se usamos seus dados 
para melhorar a experiência, 

estamos fazendo um 
bem para você.”

Werner Vogels
CTO da Amazon



19

A empresa do futuro

“Falta de agilidade. Esse é o maior problema das  
empresas atualmente”, foi a conclusão de grandes líderes 
do setor de marketing em um dos painéis. Eles destacam 
a necessidade de se ir além da velocidade, da melhoria 
contínua e de investimentos mais inteligentes. “É preciso 
ser uma espécie de nerd do marketing”, complementa Tom 
Klein, CMO do Mailchimp. 

Já Sir Martin Sorrell, da S4 Capital, resumiu:  
“O marketing atual deve ser rápido, melhor e mais barato”. 
Fernando Machado, VP da rede Burger King, um dos 
brasileiros que subiram ao palco, complementou: “A falha 
é a plataforma para o sucesso”, destacando o compromisso 
que as marcas precisam ter em não responsabilizar, cul-
par ou criticar o fracasso, e sim gerar uma cultura de 
aprendizados que permitam aos negócios inovarem e se 
desenvolverem com maior velocidade.

Janine Pelosi, CMO da Zoom, enfatizou o fator educa-
ção: “Você precisa ser um aprendiz a vida inteira. Penso 
em mim mesma como uma esponja”. Ela teve o reforço da 
CEO da Wikipedia: “Por séculos, o conhecimento era criado 
e mantido entre os que estavam no poder. No Wikipedia, 
qualquer pessoa pode falar o que conhecimento é ou deve 
ser. Isso requer a capacidade de entender que ninguém 
individualmente possui as respostas”, finaliza a CEO.

A capacidade de aprender, de se reinventar, e de se 
permitir errar para gerar o aprendizado é o mindset 
esperado das organizações e dos profissionais no futuro. 
Não temos as respostas, mas temos o compromisso de 
guiar as próximas decisões que vão transformar os 
negócios em operações bem sucedidas.
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A empresa do futuro

Como trouxe o CTO da Amazon, o foco deles, por 
exemplo, sempre será em três frentes: busca, preço e 
conveniência. Quando questionados sobre a concorrência 
entre as empresas que tinham representantes no palco, 
todos destacaram que não é competição, porque ainda há 
muito a ser explorado no mundo das compras online. É um 
mercado que está só no começo. 

“Mude de negócios focados em clientes para negócios 
focados em pessoas”, afirmou Barbara Coppola, CDO da 
IKEA, sobre como manter uma empresa motivada para 
sempre entregar o seu propósito e os melhores produtos. 
Esse foi o mantra de diversos palestrantes no Web Summit. 
Os executivos também destacaram a importância de se 
focar na experiência do usuário. Para isso, é preciso alocar 
orçamento não apenas para mídia ou para marketing,  
mas para um rol de soluções tecnológicas que permitam 
essa evolução.

 Mude de 
negócios focados 
em clientes para 
negócios focados 

em pessoas”

Barbara Coppola
CDO da IKEA

Sobre como manter uma 
empresa motivada
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É preciso ser consistente e coerente na estratégia.  
Usar as principais tecnologias ao seu favor na hora de 
impactar o seu cliente com a experiência adequada. Novos 
consumidores querem marcas com significados maiores. 
A tradição por si só já não é um diferencial tão relevante.

“Ou você é ótimo ou é ruim. A empresa média não terá 
mais espaço. Nós compramos por confiança. Pessoas 
investem tempo em avaliar empresas e produtos apenas 
se a experiência for muito boa ou muito ruim. Ninguém 
gasta tempo falando sobre as medianas.” disse Alicia 
Tillman, global chief marketing officer da SAP.

“Propósito não pode ser somente um quadro colocado 
na área de café” foi um highlight trazido por Andre Le 
Masurier, Chief Creative Officer da R/GA.

Já Alex Osterwalder, escritor do livro Business Model 
Canvas, apresentou conceitos importantes para empresas 
que buscam a transformação digital e a abertura à ino-
vação. “Você precisa de um funil de inovação. Crie proces-
sos, filtre boas ideias a passarem de fase. Inovação  
é quebrar os modelos mentais que estão na cabeça de  
cada um. A inovação precisa estar enraizada na cultura  
da empresa, com processo, rotinas e indicadores, e não  
um setor ou alguns executivos incubidos dessas respon-
sabilidades. Esses novos papéis tendem a sucumbir”.  
A simplicidade da fala de Osterwalder, as técnicas e suas 
ferramentas são aplicáveis em empresas de qualquer 
tamanho ou segmento. Ainda assim, para as iniciativas 
darem certo, é necessário, segundo Osterwalder, apoio das 
lideranças, design organizacional e processos construídos 
com as ferramentas adequadas.

 

A empresa do futuro



Propósito não pode ser somente um 
quadro colocado na área de café.”

Andre Le Masurier
Chief Creative Officer R/GA
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É importante destacar também a conexão 5G, bas- 
tante citada nos corredores e nos palcos do evento.  
Com capacidade de carregar uma quantidade massiva de 
informações a velocidades incríveis e a um número muito 
maior de usuários, humanos ou máquinas, o 5G abre as 
portas para que tecnologias até então represadas possam 
finalmente fazer parte da nossa vida em todos os lugares. 
Veículos autônomos, elementos de robótica, realidades 
imersivas de VR/AR/MR, exames médicos à distância, 
bandas com músicos tocando ao vivo a partir de diferentes 
lugares do mundo, e inúmeras outras possibilidades.

O potencial da nuvem chegará aos dispositivos móveis, 
a todas as telas, a todas as máquinas. Tudo praticamente 
sem limites. A transmissão de dados não será mais um 
gargalo. Ao menos por um bom tempo. O 5G deve triplicar 
o consumo de dados, segundo Guo Ping, Rotating Chairman 
da Huawei.

Talvez estejamos vivenciando o rompimento da última 
barreira para uma rede de dados global sem limites.  
O verdadeiro always on. E é essa mudança, muito mais do 
que uma evolução do 4G, que estamos prestes a vivenciar.

A empresa do futuro
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Novas oportunidades
em pagamentos

Novas oportunidades 
em pagamentos

por Rafael Diego Soares - gerente de Parcerias 
e Alianças Estratégicas da ClearSale
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1Criptomoedas para 
uso em pagamentos

As moedas digitais tiveram uma ascensão no mercado 
de finanças. As criptomoedas possuem códigos que po- 
dem ser convertidos em um valor real. Por serem virtuais, 
elas ficam guardadas em carteiras digitais e podem ser 
administradas em dispositivos móveis ou computadores.

Em Tóquio, as moedas digitais já são utilizadas como 
meios de pagamento em lojas de eletrônicos. O uso de 
bitcoins e de outros tipos de criptomoedas é aceito nesses 

estabelecimentos, assim como outras formas de pagamento, 
dentre elas o Apple Pay e Google Pay.

No entanto, atualmente, as criptomoedas ainda contam 
com uma alta volatilidade e com a falta de regulamentação. 
Por isso, a adoção delas em escala maior ainda não aconte-
ceu, principalmente em países emergentes, por conta do pre-
ço da cripto, e também pela regulação financeira complexa.
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2Pagamento sem 
interação humana

Saindo do e-commerce, as prateleiras digitais em 
comércios físicos também são tendências capazes de 
impactar nas compras e pagamentos. Nelas, os anúncios e 
preços são atualizados em tempo real. Esse é o caso da 
Kroger, gigante de supermercados americana. Por meio 
de seu aplicativo de self-checkout (autopagamento),  
os clientes são guiados pela loja, conforme sua lista de 
compras. Na Amazon Go, dá para fazer as compras do 
supermercado sem passar por nenhum caixa. Tudo é 
cobrado automaticamente pelas contas da Amazon  
e você pode acompanhar as aquisições pelo smartphone. 
Basta estar com o telefone no bolso.

No Brasil, já é possível fazer compras neste modelo na 
Zaitt Store, localizada no Itaim Bibi, em São Paulo, com 
pagamento realizado por QR code ou por reconhecimento 
facial. Na Zaitt, o cliente conta uma nova experiência 
chamada Radio Frequency Identification (RFID). Trata-se 
de um sistema de identificação de produtos automático  
por meio de sinais de rádio. Por meio dele não é neces-
sário o escaneamento produto por produto. Todos são 
identificados na última etapa antes da saída do mercado. 
Isso elimina qualquer atrito no processo de compra.
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3OmniPerson: 1 Bilhão de pessoas utilizam 
o celular para realizar pagamentos

Na China, dinheiro é coisa do passado. Cerca de 60% 
dos pagamentos no país não usam dinheiro. Nas grandes 
cidades, pequenas e grandes lojas aceitam o pagamento 
via aplicativos como o WeChat e o Alipay. São mais de  
US$ 3 trilhões em transações digitais na China, enquanto 
os Estados Unidos, com uma economia que consome ainda 
mais que a chinesa, gastam US$ 112 bilhões – número 
similar ao do mercado chinês cinco anos atrás.

Tanto o WeChat quanto AliPay também são utilizados 
para realizar compras na internet, além de servirem para 
divisão de despesas e de transferências de dinheiro entre 
usuários. Por lá, o celular vem substituindo as carteiras de 

todas as maneiras. Seja para carregar os documentos de 
forma digital, seja para facilitar o manuseio de dinheiro,  
do cartão de crédito e até mesmo de processos de bancos 
e de investimentos.

Cada vez mais, o usuário quer concentrar todas as suas 
informações em um único lugar, sem precisar se cadas-
trar ou informar dados pessoais em diversas vezes em 
diversos canais ou plataformas. O Omnichannel está 
virando Omniperson. A pessoa se torna multicanal.  
Nós enquanto empresas precisamos nos adaptar para 
atender a esta expectativa.
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Outras observações:

• O crédito digital tem crescido 27% ao ano. Isso gra-
ças à democratização do acesso à informação e às pla-
taformas digitais de financial services não apenas para a 
concessão de crédito dívidas caras, mas também para 
ações mais simples, como a recarga de um cartão  
pré-pago ou de um bilhete de metrô.

• O crescimento do crédito digital se dá, principal-
mente, pelo número de pessoas desbancarizadas em 
países emergentes, já que elas não têm acesso ao crédito 
formal que o sistema bancário tradicional, ultrapassado 
em vários aspectos, oferece.

• As fintechs e plataformas online de crédito têm  
maior acesso a diferentes fontes e tipos de dados.  
Elas conseguem autenticar e avaliar de forma mais 
assertiva o perfil de quem solicita o crédito, principal-

mente na hora de conceder microcréditos para pessoas 
físicas e pequenos empreendedores.

• As fintechs conseguem ser eficientes porque têm 
estruturas totalmente digitais. Graças às conexões móveis 
via smartphone, que colocam toda a estrutura bancária no 
bolso das pessoas, elas tem o custo de operação reduzido. 
Dessa forma, promovem crédito com taxas mais aceitáveis, 
mais saudáveis, e que no médio prazo fazem aumentar o 
poder de compra de seus clientes.

• Em todas as fases de autenticação, da validação 
cadastral até a transação de valores, a ClearSale pode 
apoiar as fintechs com soluções de ponta para redução de 
fricção no processo de aprovação e redução da exposição 
ao risco por fraudes. 



O que tiramos
do Web Summit

O que tiramos
do Web Summit
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Percebemos a simpatia do povo português, que possui 
um grande carinho pelos brasileiros, seja por meio da 
música, das novelas, do futebol, seja por conta da nossa 
própria história que foi e é construída pelos vários migran-
tes entre os dois países. Lisboa tem se tornado um pólo 
importante de empreendedorismo e inovação. O evento foi 
realizado no lugar certo.

Mas, ao trazer tudo o que vimos para a nossa realidade, 
no universo do comércio eletrônico você pode se pergun-
tar: “o que eu posso tirar disso para o meu e-commerce, 
ou para o meu negócio no ambiente digital?” E nós respon-
demos: tudo. Pense no impacto disso tudo da nova eco-
nomia, da política, do ambiente, das novas gerações.  
O profissional moderno precisa estar imerso nesse 
universo de possibilidades e variáveis para atuar de forma 
estratégica e assertiva no dia a dia do seu negócio.

Ainda assim, é importante lembrar que nem a tecno-
logia, nem as startups, nem o evento vão resolver os desa-

fios globais que estamos lidando. Serão as pessoas, que 
foram e são impactadas por tudo isso, que poderão 
construir novas oportunidades para termos um mundo 
melhor, mais harmônico, justo e que entregue um futuro 
mais promissor para as novas gerações.

Uma das palavras mais faladas no Web Summit foi 
“confiança”. Em tempos de carros autônomos e voadores, 
5G, machine learning, será que precisamos de um termo 
mais humano e próximo do que esse? Mesmo com toda a 
tecnologia, é preciso ter ética, responsabilidade, foco nas 
pessoas. E mais do que nunca será preciso confiar em 
empresas e profissionais capacitados para podermos 
caminhar rumo ao futuro. 

Falando em futuro, fica o aviso: as inscrições para o 
Web Summit 2020 já estão abertas. Nós sugerimos que 
você avalie com muito carinho e, quem sabe, respire os 
ares tecnológicos de Lisboa no ano que vem. :)

O que tiramos do Web Summit



 Eu sou uma otimista porque eu penso que é 
uma obrigação moral. Os pessimistas, você 
sabe, eles nunca fazem nada pois será pior 

amanhã. Então, por quê se importar?”

Margrethe Vestager
Comissária de defesa da concorrência 

da União Europeia





QUEM É A HÍBRIDO?
Somos uma empresa multidisciplinar focada em soluções para e-commerce. 

Profissionais com mais de 15 anos de experiência em projetos web.

Trabalhamos na concepção de projetos de e-commerce, 
na implantação, otimização e busca por resultados.

Arquitetura, Desenvolvimento e 
Sustentação de projetos Magento.

TECNOLOGIA
Arquitetura de informação
Wireframe e prototipação
Posicionamento de marca

UX/UI Design

DESIGN
Análise contínua de desempenho do negócio;
Estruturação e capacitação da equipe interna;

Indicação de fornecedores para aumento de ROI;
Ações e estruturação de CRM e BI;
Análise e implementação de SEO.

ESTRATÉGIA & PERFORMANCE 
PARA E-COMMERCE

Google Ads Premier Partner;
Facebook/Instagram Ads Premium Partner;

Especialistas em Google Shopping;
Pinterest Ads, Linkedin Ads e Bing Ads;

Catálogo para Instagram;
Mídia programática.

MÍDIA PARA
E-COMMERCE



https://magento.com/


https://br.clear.sale/
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Marketing
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Designer
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Rafael Diego Soares
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@Clearsale
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Marketing
@Híbrido

Thomas Falconi
Conteúdo
@Arpina

Núbia Mota
Field Marketing & 

Business Development
@Magento, an Adobe Company

Felipe Hort
Co-founder &

Expansion Manager 
@Híbrido
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Obrigado pela leitura até aqui. Será um prazer 
conversarmos melhor sobre as oportunidades que 

você identificou para o seu negócio!



http://www.hibrido.com.br/

