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Embora possam parecer assustadores para alguns, os desafios e o caráter multidisciplinar são 
os motivos que atraem cada vez mais profissionais ao marketing digital. "Temos uma maior 
exposição do nosso trabalho e uma visão diferenciada para executar as tarefas. No marketing 
tradicional, criamos algo para um público geral. No digital, para um consumidor parceiro e pró-
criador do projeto, que sai da posição de receptor passivo", argumenta o gerente de Marketing 
Digital da Nokia, Edmar Bulia. 
 
Aos 35 anos, ele iniciou a profissão no chamado marketing convencional, mas migrou em 2005 
para o virtual em função das mudanças do mercado. "Cada marketing tem o seu papel, mas 
resolvi mudar também porque sempre gostei de tecnologia e isso está totalmente envolvido na 
minha função." 
 
Na opinião de Bulia, que já foi convocado para trabalhos no exterior, a mudança de 
comportamento é um dos fatores mais atraentes da carreira digital. "O usuário não quer um 
anúncio forçado, mas interagir diante de novas propostas e ter sugestões que lhe tragam 
benefícios. Pop-up é coisa do passado. Aliás, o que é um anúncio de TV senão um pop-up?", 
indaga. 
 
Para o responsável pela Área de Planejamento Digital da Wunderman, Reinaldo Quinto, a 
constante evolução dos meios digitais é encantadora para esta carreira. No entanto, ele faz um 
alerta par a alguns cuidados importantes. "A velocidade do trabalho em tempo real e o rápido 
surgimento de novidades pode ocasionar alguns deslizes no processo produtivo; fazer com que 
invistamos demais em determinado recurso que às "vezes acaba rejeitado pelo mercado em 
pouco tempo. Um exemplo é o Second Life, espaço digital que recebeu altos investimentos de 
muitas empresas, mas perdeu forças." 
 
O gerente geral da Ogilvy, Stanlei Bellan, destaca outra particularidade sedutora do marketing 
digital: "As diversas 'portas' para ingressar nesta profissão. Não é preciso ser uma pessoa do 
marketing; vemos hoj e personagens de tecnologia da informação, design, administração de 
empresas, vendas e de outros cursos de comunicação atuando na área", afirma o engenheiro 
eletrônico. 
 
"O marketing digital requer conhecimento de várias profissões, o que para mim é fantástico. 
Caso ainda existisse apenas o convencional, eu provavelmente estaria trabalhando como 
engenheiro", complementa. 
 
A melhor maneira de estar bem preparado para os desafios, segundo os três profissionais, é 
usar e abusar da tecnologia. "As respostas estão na internet. Baixe aplicativos, participe de 
redes de relacionamento, crie um blog, acompanhe e se intrometa em discussões de fóruns e 
brinque com as ferramentas de seu celular, sempre pensando no que pode ser útil para o 
consumidor", sugere Bulia. 
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