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Se algum marketeiro ainda acha que existe uma linha divisória entre o universo digital e o 
físico, eu recomendo que mude de profissão. Nunca o nome desta coluna (Beyond the Line) foi 
tão apropriado para se pensar marketing. Não dá mais para imaginar fronteiras do 
planejamento entre digital e físico. 
 
Estamos definitivamente na era do marketing beyond the lines. Na semana passada, tive a 
oportunidade de acompanhar mais um evento voltado para o universo online. Trata-se da 
OMExpo Latina 2010, realizada nos últimos dias 19 e 20 deste mês de maio, no WTC. 
 
O evento, que programou palestras de profissionais brasileiros e estrangeiros, além de 
exposição paralela teve, entre seus palestrantes, o estrelado editor da Wired Magazine, Chris 
Anderson, autor dos best-sellers “The Long Tail” (A Cauda Longa) e “Free!”. Suas teorias o 
colocaram na lista das 100 pessoas mais influentes da Time Magazine. 
 
Anderson reforçou suas previsões e conceitos, que devem estar na mesa de qualquer 
profissional de marketing e business, em geral. Voltarei a eles, mas gostaria de destacar o 
imenso escopo de atuação do universo digital, representado em mais esse evento. 
 
Fiz uma rápida seleção de termos e temas abordados nas diversas palestras: E-Commerce, 
Web Analytics, SEO, SEM, SMO, SMM, App, Tablet, Mobile, Affiliate Marketing, Reach Media, 
Display Advertising, Video, 3D, Banda Larga, Blog, Twitter, Flickr, Tags, Online Content, 
Comunidades, Redes Sociais, WebMedia, Multiscreen, Games, M-advertising, Links 
Patrocinados, E-Targeting, E-CPM, CPA, Crowdsourcing, 3.0, 2.0, Viralização, Smartphones, E-
mail e Cyberspace. Bem, isso foi o que eu anotei. 
 
Muitos outros temas e termos devem ter me escapado, mas dá para ter a devida noção da 
insana tarefa de adaptação do profissional de marketing às ferramentas e estratégias desse 
vasto campo de atuação. 
 
No WTC Business Club, do qual sou gestor, criamos comitês especializados, dentre eles o 
Digital Trends e o Marketing Trends. A separação é justificável para que se ordene uma 
programação de discussões mais focada, mas é inevitável quebrar a barreira entre os dois, de 
vez em quando. É o que estamos fazendo no próximo dia 25 de maio, quando teremos Walter 
Longo falando do Ecossistema Digital para componentes de ambos os comitês. 
 
Aliás, é provável que a apresentação atraia participantes até do comitê de ceos. Sim, a 
crescente penetração dos meios digitais em todas as camadas da população deve determinar 
planos mais estratégicos de negócios. O principal executivo de qualquer empresa deve estar 
totalmente sintonizado a esse fenômeno, sob risco de perder o passo, cada vez mais rápido, 
das mudanças de mercado. 
 
Reforçando seus conceitos, Anderson apresentou cases de sucesso de empresas que só 
existem no mundo digital. Exemplos: Rhapsody (música), Netfix (locadora de DVDs para 
download) e Amazon (dispensa apresentação). A combinação de produtos “para todos” com 
aqueles personalizados, únicos, para poucos mas com margens muito maiores parece ser o 
caminho natural do sucesso para quem mergulhou de vez no e-commerce. 
 
Anderson apresentou um sapato “vegetariano” oferecido pela Zappos, a bem-sucedida 
empresa vendedora de calçados online. O “vegetariano” é uma sacada de quem oferece um 
produto sem qualquer insumo de origem animal, um exemplo de segmentação que pode ser 
infinita com os recursos digitais. Será impossível para um Walmart ter nas suas prateleiras 
toda a gama de variações de produtos existentes, mas sua base de e-commerce pode fazer 
isso com eficiência. 
 
Com relação ao futuro de meios de comunicação, é mais do que previsível que, com a 
popularização dos tablets (alguém tem dúvida da invasão de versões na esteira do sucesso do 



iPad?), teremos uma acentuada substituição do papel (jornais e revistas) para versões 
eletrônicas. 
 
O modelo de negócio dos grandes portais da web também deverá depender menos da 
propaganda. Chris Anderson acredita que o consumidor estará disposto a pagar por 
exclusividade, por status, por economia de tempo, por diminuição de risco. Segundo ele, o 
ideal é oferecer algo de graça como caminho para venda de algo de mais valor percebido. 
Neste mundo cada vez mais digital, vencerá quem souber acompanhar o ritmo das mudanças, 
sem perder o pé da realidade atual. Fácil de dizer, difícil de praticar. 
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