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LOGIN ❙ Hugh Forrest, diretor
do SXSW Interactive

MakerBot ❙ Uma startup
apresentou em 2009 o
protótipo daquela que se
tornaria a primeira impressora
3D comercial do mundo
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NO PASSADODO TEXAS PARA O MUNDO

Se pudesse destacar apenas
uma coisa sobre o South by
Southwest, a escolha do diretor
da parte interativa do evento,
Hugh Forrest, seria o público.
“Talvez a maior vantagem é
poder contar com uma comuni-
dade muito poderosa, passio-
nal e inteligente”, afirma. Em
entrevista ao Estado, Forrest
profetiza que muito do que foi
apresentado deve, em poucos
anos, atingir o mainstream. Ele
tem propriedade para falar:
Foursquare, Twitter e impresso-
ras 3D são frutos do festival de
Austin. Nesta edição, ele apon-
ta o foco: hardware e explora-
ção de espaços físicos através
de novas formas de interação,
realidade aumentada e novas
tecnologias 3D.

O que o SXSW representa pa-
ra a comunidade digital?
O SXSW Interactive é uma pe-
regrinação anual de alguns dos
pensadores mais inovadores do
mercado. É um lugar para en-
contrar velhos amigos e curtir
as memórias dos anos anterio-
res. Melhor, é um lugar para se
fazer conexões que levam a
novas ideias, novos modelos de
negócios, novas oportunidades
e relacionamentos que ajuda-
rão a concretizar o futuro. O
SXSW é uma prévia de quais

tecnologias alimentarão o mains-
tream nos próximos dois, três,
quatro anos.

Por que festival se tornou tão
importante?
Talvez a maior vantagem do SXSW
é sua comunidade poderosa, pas-
sional e inteligente. A inovação
proposta por essa comunidade é o
que atrai pessoas, não só dos EUA,
mas do mundo todo, para Austin,
todo mês de março. As pessoas
querem estar nesse epicentro.

O que você considera destaque
neste ano?
Algumas das grandes tendências
deste ano foram o hardware-co-
mo-o-novo-software, as startups,
relação com os dados e (estra-
nhamente) o interesse renova-
do por exploração de espa-
ços físicos – de forma pú-
blica ou privada. Mas o

maior destaque é sempre po-
der estar neste vortex de pai-
xão e energia, vindo em sua
maioria de desenvolvedores
mais novos, independentes,
que ninguém ouviu falar até
então – mas que irá ouvir em
alguns anos.

Há espaço para o SXSW no
futuro próximo?
Enquanto o SXSW Interactive
puder continuar a enfatizar os
valores de inovação, criativida-
de e inspiração, nosso futuro
será forte. As pessoas gostam
deste evento porque ele pro-
porciona uma oportunidade de
se fazer contatos relevantes,
pessoais, com tanta gente in-

crível. Somado ainda a ou-
tros nichos de pessoas

criativas vindos do cine-
ma e da música, o re-

sultado é um ambien-
te muito poderoso.

Empreendedorismo é um das pa-
lavras mais mencionadas no
SXSW, segundo um mapeamen-
to feito no evento. Mas não era
preciso uma análise profunda pa-
ra chegar a essa conclusão – bas-
tava olhar ao redor. Praticamen-
te todos os presentes estavam ali
para apresentar seus projetos e
buscar inspiração. E foi por isso
que três brasileiros escolheram
Austin para apresentar sua ideia.

“O FellowMe é uma rede so-
cial baseada em entretenimen-
to”, explica André Conejo, um
dos responsáveis pelo projeto.
“Queríamos criar um espaco vir-
tual que fosse um espelho da rea-
lidade”. Ao lado de Fernando
Santo André e Guilherme Frego-
nesi, ele criou um app que quer
incentivar a troca de informa-
ções em tempo real a respeito de
eventos específicos – informa-
ções que possam ser aproveita-
das na vida prática, como quem
está indo e pode oferecer caro-
na, e quem já chegou lá e perce-
beu que deveria ter levado um
casaco.

O Fellow Me quer tentar aca-
bar com aquela situação em que
você descobre que seu vizinho
estava no mesmo show, mas
que, por um problema de comu-
nicação, você só descobriu dias
depois. “Queremos juntar pes-
soas que têm um destino co-
mum. Quem está no Fellow Me
compartilha os mesmos interes-
ses”, acrescenta Fernando.

Outra função do aplicativo é o
botão Boost Me, que serve como
aquele último empurrão na hora
de sair de casa. Quem ainda esti-
ver indeciso pode clicar e pedir
uma carona, um ingresso extra,
ou um lugar para ficar depois do
evento. No Fellow Me a intera-
ção é virtual, mas o objetivo não.
“Queremos melhorar a experiên-
cia fisica”, explica André.

O app também tem um siste-
ma que segue a linha dos badges
oferecidos no Foursquare. Exis-
te uma pontuação específica pa-
ra quem curte as dicas alheias,

para os que compartilham ex-
periências e oferecem ajuda.
A somatória destes pontos re-
sulta nos chamados “medal-
lions” - uma recompensa aos
que colaboram na interação.

O Fellow Me ainda não che-
gou ao Brasil. É um dos próxi-
mos passos, além do desenvol-
vimento de uma interface para
Android (ele está disponível
apenas para iOS). De acordo
com os criadores do projeto, o
que impede o lançamento do
aplicativo em território nacio-
nal é a alimentação do banco
de dados (nos EUA, ele funcio-
na com um banco de dados ge-
rado pelo portal Eventful, que
não existe no Brasil). Só falta
ao Fellow Me investimento.
“Estamos atrás de investimen-
tos,masdesmartcapital,ouse-
ja, pessoas interessadas em co-
laborar não somente com o di-
nheiro em si, mas com experti-
se”, diz Fernando.

O que o SXSW ajudou a revelar
em outras edições

● Brasileiros vão até
o SXSW para lançar
seu aplicativo que
cria socialização em
torno de eventos

Digitizer. Depois da impressora, a Makerbot apresentou o scanner que permite copiar objetos físicos

Foursquare ❙ A rede social foi
apresentada pela primeira vez
no Interactive de 2009 e fez
sucesso instantâneo
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Trio. Os cria-
dores: André,
Guilherme e
Fernando

“A insanidade
é a mãe da
invenção”, diz
o cartaz de
participante
na rua

● No SXSW Interactive, braço digital do festival, startups
de todo o mundo apresentam e popularizam suas ideias. E
o que aparece por lá costuma ditar as tendências do ano
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Twitter ❙ Embora a rede social
não tenha sido oficalmente
apresentada lá, foi no SXSW de
2007 que ela virou hype e
ganhou fama e vários adeptos

SCVNGR ❙ O app que cria um
jogo a partir da geolocalização
foi um dos destaques do SXSW
de 2011

FOTOMONTAGEM DE ANDRÉ GRACIOTTI

MoviePass. O
aplicativo ofe-
rece um ingres-
so de cinema
por dia por um
valor fixo men-
sal e é sucesso
nos EUA

3Doodler. O
sucesso da ca-
neta que escre-
ve em pleno ar
mostrou a con-
solidação das
tecnologias
físicas

Projecteo. O
charmoso mini-
projetor exibe
as fotos do
Instagram na
parede com
um filme Ko-
dak 35 mm

Leap. Financiado por crowdfunding, o pequeno aparelho permite controlar o computador com gestos

Glass. O Google mostrou os apps e o funcionamento na prática

Beam. O “dispositivo de presença remota” tirou o fôlego no SXSW
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