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Estar atualizado com as ferramentas da web é

necessário para evoluir profissionalmente

um novo cenário, bem menos nebuloso do
que vimos há um ano. Alguns aspectos des-
pontam como tendências irreversíveis, sen-
do uma delas o crescimento do marketing
no mundo digital.

Talvez pela novidade, talvez pela necessi-
dade, não se sabe, mas o que não podemos
negligenciar é que, de fato, aqueles que es-
tão dentro, não querem sair, e os que estão

de fora, sabem que já estão atrasados!
As motivações para se ingres-

sar no universo digital
são muitas.

Em primeiro lugar vem o fato de a meta-
de da população brasileira estar na web, e
o brasileiro ser o povo que mais navega.
Além disso, mais de 170 milhões de apare-
lhos celulares estão nas mãos de todas as
classes sociais, permitindo acesso em qual-
quer lugar. São pessoas produzindo conte-
údos, jogando on-line ou buscando promo-
ções imperdíveis pela Internet.

É óbvio que a web não vai resolver to-
dos os problemas, nem veio para suplantar
todas as outras mídias, como alguns che-
garam a preconizar. A palavra-chave não
é revolução, e sim, evolução. A cada nova
mídia se renova o acesso às informações,
os modelos de negócios, os conteúdos, os
formatos. Porém, o que a Internet trouxe de
muito inovador foi o fato de ter transforma-
do o internauta em mídia.

Observamos a cada dia o crescimento
vertiginoso das redes sociais via Internet,
com todos participando de comunida-
des com interesses comuns, publicando
vídeos, influenciando marcas, colabo-
rando no lançamento de produtos e
dialogando diretamente com as em-
presas... Quero dizer, ao menos com
aquelas que estão dispostas a isso!
E é aí que está o problema para
aquelas que não estão preparadas

ou pensam em deixar para agir mais
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adiante, pois o cliente dessas empresas já
está lá. E falando delas.

Para se ter uma idéia, tratando-se de in-
vestimentos no marketing digital, as em-
presas americanas no 1° sem. /2009 dire-
donaram mais de dez bilhões de dólares
ao meio. No Reino Unido, a Internet tem o
maior share do mundo, com mais de 23%
(1° sem/2009) do investimento total sen-
do canalizado ao marketing digital, com
1,75 bilhões de libras. Hoje já representa
algo em torno de 15 a 20% do budget das
empresas brasileiras, segundo estima o pu-
blicitário Walter Longo, o que torna esse o
segundo maior meio do país.

As campanhas em geral contemplam
ações que devem mesclar o mundo off-
line com o on-line, e no on-line, normal-
mente incluem search, conteúdo, mídia, e-
mail marketing, entre outros, como vídeos
e games. Mas o investimento campeão na
mídia digital continua sendo mesmo o de
buscas, com o Google liderando com apro-
ximadamente 20 a 30% dos investimentos
destinados a marketing digital no país.

Isso nos leva a crer que não parece uma
boa estratégia ficar ausente desse processo
de evolução. Ê necessário começar, mesmo
que seja errando, mas aprendendo e rein-
vestindo, pois não há mais tempo para ape-
nas estudar o que fazer.

nidamos 2010 com excelentes perspec-
tivas no campo do emprego, dos negó-
cios, da economia e do marketing. Há
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