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Profissional muldisciplinar é indispensável no mundo digital. 
 
A evolução tecnológica tem sido determinante não apenas para a criação de profissões, mas 
também para o aprimoramento de carreiras tradicionais, como a de marketing, que está em 
alta no universo digital. Definido pelos dicionários como um conjunto de operações que 
envolvem a vida do produto, desde a planificação de sua produção até o momento em que é 
adquirido pelo consumidor, o ofício de marqueteiro segue seus princípios básicos no mundo 
virtual, porém exige do profissional formação multidisciplinar. 
 
"É preciso ser uma pessoa que pense em mídia, tecnologia e nas estratégias para os clientes", 
afirma o presidente da Agência Click, Abel Reis. "A principal diferença entre o marketing 
convencional e o digital está no conhecimento das ferramentas utilizadas para proje-tar 
campanhas, ou seja, programas e softwares específicos", acrescenta. 
 
Vice-presidente executivo da agência Wunderman, Adilson Batista destaca a interativi-
dadecomos consumidores como um dos atrativos do marketing digital. "Some a isso a melhor 
apuração dos resultados das ações executadas, os quais podem ser analisados graças à 
internet. Temos condições de medir cada centavo de investimento em tempo real e como 
reorganizar as estratégias a qualquer momento, o que não ocorre com os trabalhos feitos para 
a televisão, por exemplo." 
 
Segundo dados recentes do Ibope Nielsen, divulgados no mês de março, em 2008 os 
anunciantes investiram mais de R$ 1,5 bilhão - equivalentes a 2,7% do bolo publicitário total 
no ano passado no Brasil, de R$ 59,7 bilhões - em ações e campanhas de marcas e produtos 
na internet. A prqjeção é a de que em até dois anos o investimento abocanhe 10% deste total. 
 
"Só no primeiro trimestre atingimos um crescimento produtivo em cerca de 23% se 
comparado ao mesmo período do ano anterior", ressalta Batista. "Esta escala ascendente deve 
ser mantida por muitos anos, já que o campo digital apresenta novidades a cada dia." 
 
FALTA DE ESPECIALIZAÇÃO 
 
Aforte exigência de especialização da carreira, no entanto, torna-se de certa forma uma vilã 
para as agências e seus clientes, pois ocasiona dificuldades para encontrar mão de obra 
extremamente qualificada. 
 
"Vivemos um processo natural: aumenta-se a demanda e a consequência é a falta de bons 
profissionais. Além disso, por se tratar de uma indústria nova, muitas universidades ainda não 
incorporaram da melhor forma o tema de marketing digital na grade curricular do futuro 
marqueteiro", justifica Reis. 
 
De acordo com ele, a necessidade de ser um especialista se explica nas diversas ramificações 
existentes na área. "Há quem estude o comportamento do internauta, aquele que foca suas 
ações apenas na análise de números, planejadores, estrategistas, gerentes de projetos, de 
criação, enfim, uma infinidade de setores que têm em comum a necessidade de atitudes 
rápidas." 
 
Interatividade com os consumidores é um dos diferenciais da carreira 
 
O presidente da Energy, Fernando Taralli, aponta a perda de profissionais para o exterior como 
outro motivo par a escassez de talentos no País. "Talvez o marketing digital seja uma das 
carreiras que mais sofrem com isso. Eu mesmo já perdi vários", conta. "Apesar de haver 
muitos cursos e palestras sobre a profissão, acredito que ainda falta um maior empenho por 
parte das faculdades para desenvolver boas especializações neste novo tipo de marketing", 
prossegue. 
 



Pela tradicional lei da oferta e da procura, a valorização do marqueteiro digital torna-se um 
belo atrativo para esse profissional. "Os salários hoje ficam em torno de R$2mil a R$15 mil, 
com um crescimento de carreira e remuneração bem acelerados", afirma Batista. 
 
Obter sucesso nesta profissão, contudo, não é uma das tarefas mais fáceis. "As cobranças são 
enormes, tanto dos clientes como dos consumidores, que são participativos no trabalho. Tudo 
o que você faz pode ser visto no mundo inteiro em questão de segundos, o que implica uma 
pressão muito forte", declara Taralli. 
 
Além de muito empenho pa ra se manter atualizado e aprender os novos recursos tecnológicos 
- facebook, Orkut, twitter, myspace, telefonia móvel, entre outros -, é fundamental entender o 
usuário do ambiente virtual. "O bom profissional precisa conquistar a atenção do internauta. 
Para isso, faz-se necessária uma mente analítica, que esteja aberta às novidades", diz o 
diretor geral do Grupo OgilvyOne Brasil, Renato de Paula.  
 
Outra cobrança importante é o estudo pleno da língua inglesa. "Isso vale para tudo nos dias de 
hoje, mas em nosso caso temos muitos softwares e expressões em inglês que devem ser 
digeridas." 
 
As ferramentas de pesquisa da internet são o caminho ideal para descobrir cursos e palestras. 
Segundo os executivos, as próprias agências de marketing fazem treinamentos de capacitação. 
"Basta ter iniciativa e pesquisar as oportunidades", salienta de Paula. 
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