


a edição de outubro do ano passado, 
a fábula "A Martelada" (http://tinyuri. 
com/78-capa-1) foi usada como exem
plo para se mostrar o valor do serviço 
de um profissional especializado. 

Para quem ainda não a conhece, vale fazer por aqui um pequeno 
resumo: um navio transportador, levando uma carga valiosa, sofre 
avarias em seu motor e para de funcionar. 

Diante da situação calamitosa, são chamados vários técnicos e 
nenhum deles consegue descobrir e resolver o problema. No final, 
é convocado um especialista que, com apenas uma martelada, em 
um preciso lugar do motor, soluciona a questão. Questionado sobre 
o alto valor cobrado pelo serviço, ele justifica seu preço: "Por dar 
uma martelada. US$1; por saber onde bater o martelo, US$9.999." 

Ao refletirmos sobre o assunto, e trazendo esta realidade para o 
segmento web, a pergunta que fica é: quais são os fatores que tor
nam um profissional uma peça imprescindível dentro da engrena
gem do mercado digital? 

Para Eduardo Brandão, arquiteto da informação sênior da 
equipe de novas mídias da Globosat e professor dos programas de 
pós-graduação da PUC-Rio, da ESPM e da Faculdade SENAC-Rio. o 
primeiro fator é a própria experiência do profissional. "Os anos de 
prática e treinamento o transformam em um especialista altamente 
capacitado na resolução de problemas. E, na maioria das vezes, esse 
grau de especialização é muito difícil de ser alcançado (consequen
temente, tornando o profissional cada vez mais indispensável)." 

Em seguida, Eduardo aponta a motivação como diferencial na 
carreira de qualquer profissional. "Ele deve ser, antes de tudo, um 
indivíduo apaixonado pelo que faz, disposto a reinventar constan
temente a sua linguagem e não ficar preso a velhos paradigmas ou 
velhas formas de se trabalhar. Ele não deve ter medo de arriscar 
e buscar novas maneiras de criar soluções, nem deve deixar de 
se atualizar constantemente. Para esse profissional, o mundo está 
cheio de respostas e ele está buscando formular as perguntas cer
tas para resolver os problemas que ele enfrenta no seu dia a dia. Ao 
solucionar um desafio, ele já está em busca do próximo problema. 
Seu prazer não é apenas encontrar respostas, mas estar constan
temente envolvido nesse processo, como se fosse um surfista que 
está sempre buscando a onda perfeita. Como consequência desse 
comportamento, ele se transforma numa pessoa que possui um 
diferencial em relação aos demais profissionais da área. E isso o 
torna indispensável." 

"Quando você é bom e domina uma área específica dentro do 
mercado digital, a sua 'martelada' terá muito valor, pois você terá 
segurança para indicar o melhor caminho e a melhor solução para 
um determinado projeto. Com isso, você irá ganhar respeito da 
equipe e seu trabalho terá um bom valor pelo mercado, pois irão 
dizer: 'O melhor profissional para fazer esse tipo de trabalho é tal 

pessoa'. Dessa forma, esse profissional acabará ganhando notorie
dade e as agências começarão a disputar seu 'passe' no mercado 
de trabalho", acrescenta João Paulo Nicolau, diretor de criação da 
Contentcom (www.contentcom.com.br) 

Além destes aspectos, Laert Yamazaki. diretor de criação da 
Malagueta Interativa (www.malaguetainteratlva.com.br) ressalta a 
importância de o profissional ter a consciência de seu papel dentro 
da estrutura em que estiver inserido. 'Hoje, com equipes multidis
ciplinares e gerenciamento inteligente de projetos, a peça que não 
funcionar direito compromete não só a engrenagem como também 
o contexto de funcionamento dela. O mercado é competitivo e as 
empresas estão procurando profissionais que se adéquem ao seu 
modelo de negócios e ofereçam resultados acima da média. Não 
basta apenas o conhecimento técnico e vertical da profissão. A 
interseção com outras disciplinas e saber transitar entre elas é um 
diferencial e tanto." 

Lembrando ainda que o resultado final de um projeto costuma 
ser um ótimo parâmetro para separarmos o joio do trigo. "A dife
rença entre profissionais que se dizem especialistas e os que são 
de fato é o resultado final de um trabalho. É possível saber quando 
um produto/serviço foi pensado e executado visando uma melhor 
experiência de uso como um todo e quando foi executado sem 
maior aprofundamento. O resultado final e o feedback do usuário 
dizem tudo", afirma Christiane Melcher, arquiteta da informação 
responsável pelos testes de usabilidade da Globo.com e professora 
de cursos de pós-graduação em usabilidade e arquitetura de infor
mação na PUC-Rio, ESPM e SENAC. 

VISÃO HOLÍSTICA 
Em 2005, quando foi lançado o livro "Design para a internet: proje
tando a experiência perfeita", o designer Felipe Memória decretava, 
logo no primeiro capítulo da obra, a morte do webmaster, aquele 
profissional conhecido até então como uma espécie de faz-tudo, 
que jogava nas 11... que sabia um pouco de tudo, mas na verdade 
não sabia de nada". 

Além disso, ele destacava que "todos os projetos de sucesso dos 
dias de hoje têm um fator em comum: a multidisciplinaridade, ou 
seja, muitos profissionais em campo jogando em diferentes áreas". 
Assim, dentro deste contexto, mesmo que sejam desenvolvidas 
habilidades para atuar em segmentos específicos, será preciso man
ter também uma visão holística sobre a área. 

"Independente do que você está projetando ou analisando 
como especialista no assunto, isso é só uma peça de algo maior 
que será disponibilizado ao usuário final, que terá uma experiência 
com aquele produto/marca. É fundamental pensar nessa experi
ência completa e não somente na parte que lhe cabe. Interaja com 
todos que fazem aquilo acontecer. Faça a sua especialidade, mas 
nunca deixe de olhar para o produto final como um todo. Afinal, o 
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usuário terá acesso ao todo e não somente àquela parte que você 
executou como especialista. O profissional da área de user expe-
rience, por exemplo, deve se preocupar com o resultado aplicado 
ao produto final para que o seu trabalho como especialista não 
pareça uma colcha de retalhos, por isso é tão importante o diálogo 
constante com a equipe de desenvolvimento e produto. Isso já 
acontece naturalmente quando você trabalha com metodologia 
ágil, em equipes menores e multidisciplinares. Mas, apesar de mui
tos os benefícios desta forma de trabalho, o desafio não deixa de 
ser grande: por entregar partes menores do produto a cada ciclo 
(entre duas e quatro semanas, dependendo da empresa), a preo
cupação com a experiência homogênea deve ser ainda maior. Não 
adianta projetar uma parte com todos os quesitos técnicos perfei
tos e com o trabalho de especialista aplicado, se essa parte não 
está adequada ao que já existe e não se encaixará perfeitamente 
no 'todo", orienta Christiane. 

Para Eduardo, o desenvolvimento dessa visão holística depen
derá da quantidade e da variedade de assuntos que o profissional 
se propõe a estudar. "Se ele é um arquiteto da informação ou um 
designer de interfaces, por exemplo, não deve focar apenas em 
livros e artigos que falam sobre projetar a experiência de uso. Se 
ele trabalha desenvolvendo sites, é importante que tenha também 
conhecimentos sobre CSS, HTML, linguagens de programação, SEO 
(Search Engine Optimization), ferramentas de analytics (para o 
acompanhamento de métricas) etc. Isso não significa que ele terá 
que 'colocar a mão na massa' e pensar detalhadamente em cada um 
destes aspectos do projeto. Mas isso garantirá um diferencial para 
esse profissional, um tipo de conhecimento que o permitirá propor 
soluções que não são restritas à sua área de atuação. Vejo isso como 

um fator altamente positivo. Além disso, esse diferencial também 
permitirá que ele seja capaz de conversar com os demais mem
bros da sua equipe, na mesma linguagem que eles e sem se sentir 
um 'peixe fora d'agua'. Todos aqueles termos complicados que os 
desenvolvedores adoram falar, por exemplo, não serão mais uma 
língua do outro mundo." 

Na prática, podemos ver essa troca de experiências sendo bené
fica ao ritmo de produção de algumas empresas. O primeiro exem
plo vem da equipe de criação do departamento de novas mídias da 
Globosat. "Somos, em sua grande maioria, pessoas com formação em 
design. Só que alguns atuam como designers de interface enquanto 
outros trabalham como arquitetos da informação. Alguns possuem 
uma forma de pensar mais analítica, funcional e metódica, outros 
são mais criativos. Por conta dessas características, cada um desem
penha certas atividades que são mais específicas de um arquiteto 
da informação ou de um designer de interface, sem que isso impeça 
que um atue na área do outro em determinadas situações. No final 
das contas, as formas diferentes de cada um atuar se complemen
tam, produzindo resultados mais enriquecedores. Lembra daquela 
velha frase, 'a união faz a força? É por aí mesmo!", revela Eduardo. 

Outro caso interessante aparece na estrutura de um dos 
departamentos da Dell no Brasil. "É preciso ter um conjunto equi
librado. Em minha equipe, tenho hoje pessoas com formação em 
publicidade, jornalismo, design, administração e comunicação 
digital. Além disso, parte da equipe tem um perfil mais generalista 
e busca uma atuação com um escopo mais amplo, enquanto a 
outra metade gosta de se debruçar sobre um aspecto específico 
e entender os pormenores de uma determinada tarefa. Uns aca
bam aprendendo com os outros e se complementando. Por isso, 
na hora de contratar, não olho apenas quais tecnologias ou sof
twares ou linguagens a pessoa domina. Procuro fazer uma entre
vista e entender aspectos mais objetivos do perfil do candidato 
para achar o melhor para o momento em que estamos vivendo na 
equipe e para evitar trazer para a empresa um profissional qualifi
cado, mas que mais adiante possa se tornar um profissional desilu
dido com o tipo de trabalho que fazemos", descreve Marcos Nähr, 
on-line development manager na Dell Inc. 

Engana-se quem pensa que os exemplos acima fazem parte 
apenas da realidade de empresas de grande porte. "Fundei a 
Contentcom juntamente com a minha esposa, que também estu
dou design. No começo, queríamos fazer todas as tarefas, como, por 
exemplo, atender o cliente, fazer a direção de criação, a direção de 
arte, a programação, o Flash etc. Com o tempo, fomos percebendo 
que não tínhamos tempo para atender os clientes corretamente e 
para prospectar novos clientes. Dessa forma, buscamos o foco num 
excelente atendimento e na direção criativa dos projetos e delega
mos as tarefas como direção de arte, Flash design e programação 
para excelentes profissionais que trabalham conosco", diz João. 

BUSCA PELA ESPECIALIZAÇÃO 

Na matéria especial "Planeje sua carreira", publicada em junho de 
2009, Michel Lent, gerente geral e VP de Criação da Ogilvylnteractive 
Brasil (http://twitter.com/oiBR). destacou que "a especialização em 
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mídias interativas em si é uma situação circunstancial. Falamos em 
especialização porque o mercado interativo ainda é muito novo e 
diferente daquilo que se chama de 'tradicional'... O profissional deve 
procurar uma especialização sim, mas associada a uma carreira de 
mais longo prazo. Ele não deve considerar quatro ou cinco anos. 
Deve pensar em 40 anos, uma vida profissional inteira". Assim, algu
mas questões devem ser avaliadas no momento em que se busca a 
especialização em uma determinada área. 

"Foque em conhecimentos já estabelecidos! Atualmente, vejo 
muitos profissionais que sabem muito de tecnologia, mas não 
conseguem manter um diálogo que envolva conceitos básicos de 
marketing, de propaganda, de design, de psicologia etc. Os conhe
cimentos 'clássicos' ainda são os mais importantes em se tratando 
de especializações e pós-graduação. Eu costumo tratar cursos mais 
específicos de tecnologias mais atuais como cursos de extensão, 
nada mais que isto. Mas esta é apenas uma questão de nomencla
tura, uma vez que o valor de ambos é fundamental para a busca 
para ser um profissional completo", orienta Marcos. 

"Na maioria das vezes, os profissionais que se especializam estão 
com o foco nas 'ferramentas', sejam elas tecnologias ou plataformas. 
O que estes profissionais precisam entender é que trabalhamos 
com comunicação (seja ela em que plataforma for) e neste sentido 
o foco precisa ser nas ideias e nas pessoas. Por isso, ele deve buscar 
uma especialização numa área de conhecimento, aprofundando 
cada vez mais o saber sobre aquele assunto, mas sem se restringir 
ao domínio de uma plataforma ou tecnologia específica, porque 
daqui a alguns poucos anos ela poderá não estar mais aí (ou estar 
ultrapassada)", complementa Guilherme de Deus (www.guideus. 
com.br), consultor de marketing digital. 

Neste processo de escolha. Anderson de Andrade, diretor-presi-
dente da A2C (www.a2c.com.br) ressalta a importância de se analisar 
a longevidade produtiva do segmento da especialização. "Áreas de 
atuação vêm e vão, assim como as tecnologias. As áreas que se man
têm interessantes, inovadoras, desafiadoras e lucrativas são aque
las que apresentam o melhor potencial de geração de resultados. 
Portanto, no momento da escolha por determinada área de atuação, 
é imprescindível avaliar a possibilidade de evolução e sobrevivên
cia a longo prazo. Caso contrário, o profissional pode encontrar-se 
futuramente fora do mercado de trabalho simplesmente por não ter 
escolhido um ramo promissor. Por isso que sempre falo e sigo o que 
digo: nunca pare de estudar e aprender a aprender." 

"Se uma pessoa que deseja trabalhar nessa área focar somente 
no aprendizado de ferramentas e técnicas novas, estará comple
tamente perdido. Hoje, se fala de HTML 5 e amanhã 'XPTO'. A velo
cidade de mudanças técnicas é impressionante. O importante é se 
especializar sim, aprender técnicas e dominar o assunto, mas, sobre
tudo, é também importante acompanhar as mudanças do mercado, 
olhar de forma abrangente o produto que está sendo desenvolvido 
ou serviço que será disponibilizado. Você precisa ter a visão do 
'todo' que envolve o seu trabalho para aí sim atuar de forma espe
cífica. Pense no negócio, no modelo, em como o usuário do seu pro
duto interage hoje com aquilo e em como pode interagir no futuro. 
A técnica e a ferramenta que você utiliza devem ser os meios de 

entregar o que você se diz especialista, mas não são o resultado final, 
ou seja, os fins. É fundamental entender que isso pode mudar e que 
você deve estar preparado para a mudança", completa Christiane. 

"O profissional deve buscar especialização numa área que seja 
mais consistente e não sazonal ou simplesmente que esteja na 
moda. Ele tem que perceber que a área escolhida, mesmo que nova, 
seja bem fundamentada e potencializadora de uma excelente car
reira", argumenta João. 

Falando em moda, outra dica é evitar a escolha de cursos de 
especializações apenas porque determinados assuntos estão em 
evidência pelo mercado. "Já vi muita gente procurar cursos de 
especialização em arquitetura da informação e usabilidade. por 
exemplo, sem ter a menor ideia sobre o significado dessas pala
vras, ou sem ter a menor vocação para trabalhar na área, achando 
que isso seria a solução de todos os seus problemas porque são 
mercados apontados como ascendentes. Tenho vários conheci
dos da época de faculdade que nunca se interessaram pelo design 
de interfaces digitais. Eram ótimos designers gráficos, mas por não 
terem conseguido bons empregos, resolveram mudar de área ape
nas em busca de uma colocação melhor. Mesmo assim, continuam 
sem se dedicar ao estudo mais aprofundado sobre novas mídias e 
limitam-se a colorir os pixels em interfaces, sem se preocupar em 
projetar os fluxos de navegação, uma experiência de uso mais fácil 
e intuitiva ou qualquer outro tipo de detalhe que tenha relação 
com a forma dessa interface funcionar. Resultado: são designers 
gráficos frustrados, porque não trabalham na sua área, e são pés
simos designers de interface, porque não se preocupam em domi
nar todos os aspectos que devem ser levados em conta na hora 
de desenvolver um projeto para o mercado digital. Infelizmente. 
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esse tipo de postura os condena a continuarem estagnados, a exe
cutarem péssimos projetos e, quem sabe num futuro próximo, a 
(ficarem desempregados", alerta Eduardo. 

OPORTUNIDADES PARA ESPECIALISTAS 
No "Catálogo Portfólio 2010: as grandes agências interativas do 
Brasil", lançado em março desse ano, publicamos uma longa entre
vista com alguns presidentes e diretores de associações nacionais 
e regionais das agências digitais brasileiras. 

Dentre os assuntos abordados, Cesar Paz, presidente da ABRADi 
(www.abradi.com.br), apontou que, em 2010, "vamos assistir uma 
busca maior das empresas por profissionais especializados em pla
nejamento de comunicação digital, motion design e em negócios". 

Para trazermos mais subsídiossobre este assunto, pedimos aos 
especialistas consultados nesta reportagem que compartilhassem 
suas experiências de mercado e apontassem os cargos que apre
sentam boas oportunidades nos dias atuais e com poucos profissio
nais capacitados para exercer tais funções. 

"As agências interativas estão passando por grandes transfor
mações. Em tempos de comunicação integrada (360°, full service 
etc), elas precisam estar mais bem capacitadas para atender os seus 
clientes em todas as áreas. Com isso, o foco das contratações dei
xou de ser apenas da tradicional dupla criação e desenvolvimento 
para profissionais que trabalham em outras áreas das campanhas 
digitais: planejamento, novos negócios, especialistas em métricas 
e SEO, entre outros. Além disso, estamos assistindo a uma grande 
expansão das redes sociais. Dessa maneira, profissionais capacita
dos para analisar, planejar e criar para este meio estarão muito valo
rizados", revela Guilherme. 

"Boas chances surgem para profissionais focados em trabalhar 
com planejamento de comunicação interativa e designers de inte
ração. Percebo que existe uma demanda cada vez maior de proje
tos que exigem estudos e técnicas específicas para interfaces inte
rativas e também estudos de caso para identificar deficiências em 
projetos já implementados e que precisam corrigir esses aspectos. 
Os designers de interação terão, portanto, além de um vasto leque 
de oportunidades de trabalho, a chance de desenvolver bastante a 
profissão para o mercado digital", complementa Laert. 

Outro tipo de profissional que pode ser bastante requisitado, 
como destaca Eduardo, é o especialista em avaliações de usabili-
dade. "Esse perfil exige um grande conhecimento em vários tipos 
de metodologias de pesquisa, tanto as empíricas (que utilizam o 
próprio público-alvo da interface - entrevistas, questionários, ava
liação cooperativa, grupo de foco, experimento controlado etc.) 
quanto as não-empíricas (conduzidas por especialistas em projeto 
de interfaces, que avaliam as telas levando em conta guidelines e 
boas práticas de projeto - avaliação heurística e análise da tarefa). 
Sua função é avaliar e testar as interfaces para encontrar e diagnos
ticar problemas que impedem uma navegação fácil, rápida e intui
tiva. Além disso, ele deve apontar que tipo de melhorias devem ser 
realizadas para eliminar tais problemas." 

Além do campo da usabilidade, o trabalho envolvendo SEO 
também surge como uma área promissora. "Embora em algumas 
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empresas, como a Globo.com e a Globosat, por exemplo, o trabalho 
de SEO seja uma das responsabilidades do arquiteto da informação, 
também vejo uma grande oportunidade para o tipo de profissional 
focado apenas em SEO. Ele deve conhecer a fundo as técnicas capa
zes de gerar tráfego para os sites, além de realizar análises de resul
tados e gerar relatórios. Além disso, este profissional é responsável 
pela execução das campanhas de links patrocinados e pela seleção 
das palavras-chaves mais adequadas para os produtos e os serviços 
oferecidos pela empresa", diz Eduardo. 

Segundo o especialista, quem ganha cada vez mais espaço 
nas empresas de novas mídias é o profissional de inteligência de 
mercado. "Sua função é utilizar as ferramentas de analytics para 
medir, coletar, analisar e produzir relatórios com dados sobre a 
navegação e a interação dos usuários, buscando responder per
guntas como: o que os meus usuários fizeram? Como eles inte
ragiram? Esse profissional é responsável por monitorar os dados 
quantitativos sobre o uso da interface: o número de usuários em 
um determinado período de tempo, as telas mais visitadas, indi
cando as páginas mais populares, as versões de browser utilizadas 
e a localização geográfica dos usuários." 

Ou seja, as perspectivas não poderiam ser melhores para quem 
decidir buscar sua especialização profissional. "O mercado digital é 
novo, amplo e está em constante crescimento. As áreas de e-com
merce, planejamento, criação, design de interface, motion design, 
3D, advergames, mobile, mídias sociais, SEO, SEM e negócios são 
as que apresentam as melhores perspectivas de crescimento para 
o ano de 2010. Isso já é realidade nas agências digitais brasileiras", 
finaliza Anderson. 

• 
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Em média, recebemos um novo currículo aqui na agência a 
cada dois ou três dias. Só pela cara da mensagem, se tem link para 
site externo ou anexos, ou até mesmo pelo layout e escolha da tipo
grafia, dá para se ter uma ideia do perfil do candidato. Tem a galera 
de criação, o pessoal de tecnologia, gerentes de projetos, redatores, 
gente de mídia, administração, RH... 

Lemos cada um deles, em busca de pessoas que, por uma 
razão ou por outra, saibam se diferenciar da grande maioria. Se no 
momento não há vagas abertas, quem sabe para o futuro? Por vezes 
desejamos até inventar a oportunidade só para trazer o profissional 
para a agência. Há candidatos que se destacam, mesmo sem muita 
experiência, pelo foco e interesse que conseguem demonstrar em 
poucas palavras. 

Nos últimos anos, a web cresceu e a demanda por especialistas 
aumentou. E como. Tem muita gente começando, querendo entrar 
no mercado. Quem tem mais tempo de estrada, esses devem apro
veitar a chance para se reciclar. Para encontrar a oportunidade 
ideal, é importante estar atento a tudo o que acontece. A economia 
do século 21 criou novos negócios e novas profissões. 

Ao olhar para o candidato, algumas características chamam 
a atenção. Versatilidade, por exemplo, é uma delas. Uma vez tive
mos um programador na agência, que comentava, geralmente com 
bastante pertinência, sobre questões de usabilidade. Embora tenha 
sido contratado por sua excelente capacidade técnica, porque era 
bom no que fazia, ele conseguia enriquecer o trabalho da criação. 

Boa visão de processos é outro fator relevante. Não precisa ser 
gerente de projetos, mas qualquer profissional com clareza sobre o 
ritmo e as etapas de produção será valorizado. Ele estará mais afi
nado com o resto da equipe, inclusive. 

Também é legal não estar alheio aos rumos da empresa. Se o 
profissional sabe onde a agência investe, estará afinado com a lide
rança, conseguirá contribuir para os negócios da empresa, além de 

administrar melhor o seu próprio tempo. Essas são algumas dicas 
básicas e elas servem para qualquer um que procura uma vaga 
melhor no disputado mercado de trabalho. 

O mais importante, no entanto, é estar bem informado e enten
der como funciona a web hoje. É uma engrenagem muito complexa, 
mas é com esse conhecimento que se detectam os desafios mais 
interessantes. Entender onde o seu perfil será melhor aproveitado e 
estar atento às tendências só pode trazer bons frutos. No mundo de 
hoje, tudo é muito dinâmico, a quantidade de informação é assom
brosa, mas de uma coisa podemos ter certeza: em um ano não esta
remos mais fazendo exatamente aquilo que estamos fazendo hoje. 

No processo de atualização profissional constante, identificar as 
melhores fontes de informação é, portanto, primordial. Olhe as bios 
no Twitter, por exemplo, e você vai encontrar milhares de pessoas 
que se promovem aproveitando o buzz das mídias sociais. 

Quantas pessoas e autores no Brasil você conhece, de fato, que 
já realizaram ações de comunicação bem estruturadas nas mídias 
sociais? 10,20,30? E quantas falharam, você tem ideia? Mas é assim 
mesmo: como tudo é novo, somos nós que estamos escrevendo 
essa história. A gente precisa dar a cara a tapa, botar o carro na rua, 
e ver o que acontece. Mas não se assuste: com dedicação e muita 
curiosidade chega-se lá. Aproveite o amadurecimento do mercado 
para encontrar um nicho que te traga diferenciação - e satisfação, 
claro! Quanto mais amplo for o seu conhecimento, melhor, e espe
cializar-se pode gerar um retorno interessante. 

No momento da redação deste artigo, estou em São Francisco, 
na Califórnia, para participar do "Web 2.0 Expo", um dos eventos 
mais importantes do mundo sobre internet de hoje. Se você não 
teve a oportunidade de participar desse encontro, dá um pulo no 
site deles (web20expo.com) e passe o olho nas biografias e temas 
dos palestrantes. Tem gente dando consultoria em redação on
line (fundamental para assessorias de imprensa), gente pensando 

http://web20ezpo.com


em usabilidade utilizando os cinco sentidos (conhece o Project 
Natal da Microsoft?), gente escrevendo livro e viajando o pla
neta para falar sobre métricas em redes sociais (já ouviu falar em 
Communilytics?). 

Quantos bons profissionais de SEO, desenvolvedores para 
plataformas móveis ou designers especializados em motion 
graphics conheço, que há tempos esperam por um momento 
oportuno para arregaçar as mangas e cair matando. Pois é, essa 
hora chegou. 

Corra atrás dos cases - bem-sucedidos ou não. Tenha sempre 
um livro na bolsa, e tente deixar a correria do dia a dia de lado. 
Pelo menos, de vez em quando. É a teoria que vai te dar asas para 
maiores viagens. As formações acadêmicas tradicionais são 
importantes, mas valoriza-se cada vez mais o autodidatismo. Por 
isso, aposte. Copie quando achar um exercício necessário, por
que isso traz conhecimento - mas nunca perca de vista o exercí
cio da criatividade. A especialização trará novas oportunidades, 
principalmente para quem tem mais iniciativa. Para que o seu 
trabalho não se torne commodity, foco e conhecimento sempre 
serão fatores decisivos. 

Text Box
Fonte: Webdesign, São Paulo, ano 7, n. 78, p. 34-43, jun. 2010.




