


Oh, dúvida cruel:
podem as máquinas 
substituir o
ser humano?



O Homem Bicentenário (2000)

Cherry 2000 (1987)

Mulher nota 1000 (1985)

Blade Runner (1982)

Ex-Machina (2015)

Ela (2014)

E se o próprio ser humano substituir o ser humano?



https://youtu.be/LyKU9st0smElovot.life
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HUMAN ONLY
activity

MACHINE ONLY
activity

Máquinas e seres humanos podem (e devem!) trabalhar JUNTOS

Lead Emphatize

Create Judge

Transact

Iterate

Predict

Adapt

HUMAN and MACHINES 
hybrid activities

Human
complement

machines

AI gives human
superpower

Train

Explain

Sustain
Amplify

Interact

Embody

Fonte: Artisanal AI – A marriage of Tech and Human Touch (Accenture Interactive)
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Máquinas e seres humanos podem (e devem!) trabalhar JUNTOS



NICK LAW
CCO Publicis

Creativity in the age of invention

“Creativity is improved by technology”



https://youtu.be/hcCrh2wmRBg

https://youtu.be/hcCrh2wmRBg


Defining Awe: 
the science behind Cirque du Soleil

Diane Quinn
Chief Creative Officer

Dr Beau Lotto
Neurocientista



Dr Beau Lotto
Neurocientista

“O ser humano detesta a incerteza”

Principal origem de stress no mundo atual

Quando sentimos “incerteza” nosso cérebro nos transporta 

imediatamente para um estado mais confortável 

RAIVA
Porque o sistema de “julgamento” é acionado e evita a “incerteza”.



Dr Beau Lotto
Neurocientista

“O ser humano detesta a incerteza”

“O único lugar para ser criativo é na incerteza”

Nada que é interessante começa com o que “é sabido”. 
Ele começa com um “não-saber”.

Não saber o que é, como funciona, como vai terminar...



“Nosso desafio é criar 
um novo espetáculo a cada dia”

Criou o “Magic Space” onde trabalha a “Comunidade dos Vulneráveis”:
Diane Quinn
Chief Creative Officer

Não se 
conhecem

Em comum: 
paixão pelo que 
fazem

• Freelancers

• Multidisciplinar
• Artistas
• Designers
• Engenheiros

Todos se sentem 
vulneráveis. 

Portanto são IGUAIS.

Criam em conjunto. 

Estímulo à 

tensão 
criativa

As 2 únicas regras
do “Magic Space”

1 Há uma data de estréia. 

2 É preciso contar uma história e levar a audiência a um novo mundo. 



https://youtu.be/A6c1uWbws28

Helene Fischer

https://youtu.be/A6c1uWbws28


Enfim.... • Seres humanos e máquinas podem conviver em 
harmonia

• A tecnologia ajuda a tangibilizar a criatividade

• A emoção é algo inerente ao ser humano. Jamais será 
uma característica das máquinas



https://www.youtube.com/watch?v=YxyGwH7Ku5Y (1:14) 

Será?

https://www.youtube.com/watch?v=YxyGwH7Ku5Y


Obrigada!
Beatriz Mazaro
beatriz@marketdata.com.br


