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Apresentações inusitadas e formatos diferenciados irão permear a 5ª edição do InterCon, 
encontro que deverá reunir mais de 800 profissionais de internet para debate sobre a 
Inovação Digital e os desafios dessa era no Brasil. O evento, promovido pelo iMasters, portal 
de conteúdo de TI, será realizado em 25 de outubro, em São Paulo, e terá a participação de 
24 renomados palestrantes 
 
Nesta edição, o InterCon tentará transmitir para o mundo real aquilo que acontece no virtual, 
onde a prática do "tudo ao mesmo tempo agora" prevalece. Desta forma, quem for ao evento 
terá a oportunidade de assistir, em um mesmo auditório, duas palestras que serão realizadas 
simultaneamente. Restará ao participante optar por qual apresentação pretende assistir 
naquele momento, conectando um fone de ouvido em canais que estarão disponíveis no local. 
"Acho que isso nunca aconteceu no Brasil. O InterCon, desde 2003, sempre teve como foco 
discutir assuntos relativos à internet, mídias e tecnologias. Nosso conteúdo é mais avançado 
e o público que vai não é leigo no assunto. Com isso, pensamos em um formato que fugisse 
das usuais 'receitas' de eventos", explica Tiago Baeta, diretor executivo do iMasters. 
 
Outro atrativo do InterCon será o FF'08, série de palestras rápidas de 35 minutos, moderadas 
pelo apresentador Luli Radfahrer, curador do evento e PhD em Comunicação Digital. Os 
palestrantes deste modelo de apresentações são: Ariel Alexandre, criador e diretor de 
Tecnologia do Videolog. tv; Cris Dias, criador da Vilago e um dos primeiros blogueiros do 
Brasil; Daniel Heise, sócio-criador da DirectTalk; Frederick van Amstel, fundador do Instituto 
Faber-Ludens de Design de Interação; Marco Gomes, criador do Boobox; e Manoel Lemos, 
ciador do Blogblogs e sócio da WebCo. 
 
TEMAS 
 
A abertura do InterCon 2008 contará com palestra de Stelleo Tolda, presidente do Mercado 
Livre. com. O executivo falará sobre a inovação no comércio digital. Entre as questões que 
serão abordadas, está a ligação dos varejistas ao negócio eletrônico (e-comerce). "O 
momento é muito bom para que as empresa's de varejo lancem operações na internet. Cerca 
de 10 milhões de consumidores brasileiros já realizaram compras online", diz Tolda. 
 
Já o tema de inovação na criação digital será discutido por Sérgio Mugnaini, diretor de criação 
da AlmapBBDO, que trará os novos modelos de apresentação de idéias e relacionamento com 
clientes. 
 
Para falar sobre o desvio de comportamento do usuário e controle de riscos e fraudes, o 
evento receberá Alexandre Freire, especialista em Soluções de Segurança da Oracle para 
América Latina. Segundo o executivo, o conceito visa compreender o perfil do usuário e suas 
características durante o uso de aplicações. "A inovação digital avança dentro das empresas 
brasileiras. Mas o comércio eletrônico cria preocupante cenário no que diz respeito à 
sofisticação das fraudes online. O Brasil é um dos países que contabilizam grandes prejuízos 
com isso", explica Freire. 
 
O painel de encerramento do InterCon 2008 terá as participações de Mentor Muniz Neto, vp 
de criação da Bullet; Ricardo Cavallini, consultor e professor do curso de extensão de 
marketing direto da Abemd; Jean Boëchat, diretor de criação da JWT; Ken Fujioka, diretor de 
planejamento da JWT; e Patrice Lamiral, diretor de Planejamento da RMG Connect. Os 
executivos irão falar sobre a experimentação, exploração de novas mídias e as mudanças do 
mercado. "Todos nós que vamos participar do painel temos intimidade suficiente para 
discordar um do outro. Não queremos que o painel seja comum, sem gerar discussão", diz 
Fujioka. 
 
Conforme o diretor de planejamento da JWT, os profissionais já estão obtendo sugestões, por 
meio do Twitter, de questões a serem debatidas durante o painel. 
 



De acordo com Boëchat (diretor de criação da JWT), também serão utilizados mecanismos 
tecnológicos, em tempo real, como forma de criar maior interação com a platéia. "Vamos 
utilizar ferramentas, como mobile marketing, para que ó público vote através do celular e dê 
a sua opinião sobre diversas questões", explica Boëchat. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 29 set. 2008, p. 25.   


