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A ESPM promoveu na última terça-feira (5), em São Paulo, o evento Real Mundo Digital, 
realizado por PS Carneiro e pelo propmark, no qual foi apresentado o seminário "Inovação 
digital e redes sociais". O encontro teve como mestre de cerimônias Fernando Lemos, do 
projeto Tecnologia para Todos, recebendo, como palestrantes, os profissionais Fabiano Coura, 
planejador da R/GA; Fabio Luizetto, diretor de operações da Webtraffic; Ana Brant, gerente de 
internet da Fiat; e Leandro Burti, vice-presidente executivo da Burti. 
 
Coura foi o primeiro a se apresentar, tratando, principalmente, da ligação entre as ações 
virtuais e sua influência no comportamento real dos consumidores. "Se a tecnologia muda a 
gente, muda nosso comportamento, ela acaba também mudando o jeito de se vender as 
coisas", destacou. Mostrando cases e exemplos práticos de como a tecnologia influencia a 
maneira de pensar, agir e interagir do público, o planejador concluiu sua palestra ressaltando: 
"O futuro do digital não é tão digital assim". 
 
Em seguida, Luizetto apresentou números que mostram a importância e o volume que a web 
representa no Brasil, seja por tempo navegado, lares com internet ou pessoas com acesso a 
ela. Porém, o principal ponto levantado pelo diretor da Webtraffic foi que "Não adianta apenas 
levantarmos números. Planilha é diferente de relatório. O mais importante é sabermos quais 
números poderão nos ajudar a planejar ações e conseguir resultados, seja no curto, médio ou 
longo prazo". Ao final, Luizetto levantou três pontos que considera primordiais para que 
alguém se considere um "Homem Digital", seja com visão pessoal ou profissional: conhecer-
se, ou seja, saber seus pontos fortes e, principalmente, os fracos e como superá-los no 
ambiente digital; traçar metas, valendo-se principalmente dos números aferidos; e ficar atento 
às mudanças - especialmente àquelas que impactam sua atuação diretamente. 
 
A gerente da Fiat foi a terceira a subir ao palco, falando dos últimos projetos de interação com 
os clientes pelo meio online, como a campanha de 30 anos que os convidou a pensar no futuro 
e o lançamento do Linea por meio de um blog, ambos em 2008. Porém, seu foco foi no projeto 
Fiat Mio, que consistiu na criação colaborativa de um carro-conceito. "Convidamos o público a 
interagir, dizendo o que esperaria de um carro no futuro, quais elementos seriam 
imprescindíveis, quais melhorariam sua experiência", explicou Ana. Após quase dois anos de 
colaboração, que pôde ser acompanhada passo a passo pelo www.fiatmio.ee, o resultado final 
será conhecido no Salão do Automóvel de São Paulo, que acontece neste mês de outubro. 
 
Finalizando o seminário, Leandro Burti falou sobre os esforços históricos de sua gráfica para 
oferecer novidades relevantes para seus clientes, enfatizando que "ter inovação é lançar 
produto. Se você não lança produto, não fez inovação". O vp da Burti declarou que atualmente 
dedica metade do seu tempo ao papel e a outra metade ao digital, dando como exemplo a 
existência de uma produtora web em sua estrutura e o recente lançamento da ITBN 
(Interactive Transmedia Brand Network), que atuará, primordialmente, oferecendo novas 
formas de exposição de marca para a TV interativa. "A inteligência está na complementação", 
concluiu Burti. 
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