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Multidisciplinaridade é a chave para o sucesso 

0 mundo do marketing é, cada vez mais, composto de 
diferentes plataformas, em estratégias cada vez mais 
integradas. Hoje as empresas precisam atuar em diver-
sos canais, muitas vezes com diversas marcas e várias 
mensagens. Entretanto, a maioria dos profissionais de 
comunicação ainda são muito especializados e não con-
seguem enxergar a estratégia da empresa em 360°. Isso 
acaba levando à realização de ações isoladas, com mui-
to pouca, e em alguns casos, nenhuma convergência. 

Hoje o profissional de marketing precisa ter domínio em 
publicidade, assessoria de imprensa, redes sociais, um 
perfil analítico e ao mesmo tempo criativo, capacidade 
para definir estratégias e produzir conteúdo, e o prin-
cipal: dominar a internet e todas as suas ferramentas. 
Além disso, precisa perceber de que forma cada ação, 
em cada canal, gera impacto nas ações dos outros ca-
nais. É comum, por exemplo, diretores de marketing 
de grandes empresas não levarem em conta que uma 
propaganda na televisão gera um impacto enorme em 
campanhas de search, ou que colocar um logo do "cur-
t i r" do Facebook na embalagem do seu produto pode 
gerar alto engajamento nas suas redes sociais. 

A competitividade no mercado atual tornou imprescin-
dível para as marcas se estabelecerem de forma positi-
va, com uma imagem sólida, se mantendo no topo da 
memória dos consumidores. Entretanto, todos os seus 
concorrentes querem o mesmo, o que só aumenta o 
barulho a que os consumidores estão sujeitos. Neste 
contexto, as grandes empresas estão valorizando cada 
vez mais profissionais que conseguem ter esta visão 
completa de tudo que envolve a relação entre a em-
presa e o mercado, que dominam as novas mídias, que 
são proativos e sabem antecipar movimentos de mer-
cado, que sabem transformar dados de pesquisas em 
idéias e enfrentar a crescente exigência por resultados 
ambiciosos. Profissionais que enxergam desafios como 
oportunidades e não como obstáculos, e que assumem 
a responsabilidade de tornar aquela marca, mais que 
conhecida, bem falada. 

Por esses e outros motivos o profissional de marketing se 
tornou uma peça-chave em qualquer empresa, dirigindo 
diversas ações e, muitas vezes, sendo o responsável por 
gerenciar o trabalho de diversos parceiros (agências de 
publicidade, assessoria de imprensa, agências digitais, 
relações públicas, agências de eventos etc.). O proble-
ma aqui é que o mercado mudou muito rápido e muitos 
profissionais experientes se viram desatualizados (para 
não dizer perdidos), sem ter para onde ou para quem re-
correr. Em um curso de graduação em marketing, hoje, 
o espaço para internet na grade ainda é muito reduzido. 

Quase não existem nas universidades professores qua-
lificados para falar de social media marketing e search 
marketing, só para dar alguns exemplos. Neste cenário, 
profissionais pouco competentes, ou mesmo cursos de 
qualidade duvidosa, estão inundando o mercado com 
ações muito fracas e idéias ainda piores. 

Na falta de profissionais bem qualificados, muitas em-
presas investem equivocadamente em ações mal plane-
jadas e não dão a atenção adequada às novas opções 
que o mercado está oferecendo, especialmente as redes 
sociais, comumente negligenciadas. Ao mesmo tempo, 
agências (especialmente as digitais), estão sendo obri-
gadas a contratar profissionais sem experiência alguma, 
ensinar, treinar, investir nesta preparação e, ainda por 
cima, ver estes profissionais serem levados pelo merca-
do, voltando ao início do ciclo de investir na formação 
dos jovens profissionais, perdendo tempo e recursos 
valiosos que poderiam ser direcionados para ações ino-
vadoras e novas idéias. 

O profissional de hoje deve ter conhecimentos técnicos 
de design (pelo menos o vocabulário para produzir um 
bom briefing), de publicidade, de pesquisas, de redes 
sociais, de search marketing, de relações públicas, de 
roteiro, vídeo etc. Além de tudo, precisa ter a capacida-
de de analisar os resultados de todas as ações, cruzando 
com os resultados da empresa, para saber o verdadeiro 
impacto da comunicação no balanço e nas vendas da 
empresa. Precisa se manter atualizado, seja buscando 
uma pós-graduação, ou MBA, seja participando de fó-
runs e debates na web, assistindo vídeos tutoriais, lendo 
artigos, estudando o mercado e as ações inovadoras 
que estão sendo realizadas (especialmente fora do país, 
onde o mercado é sempre um pouco mais adiantado). 

Porém, o mais importante de tudo é perceber que o 
mundo mudou. As redes sociais chegaram para ficar, as 
pessoas pesquisam tudo o que querem saber no Goo-
gle, aplicativos permitem engajar seu cliente agregando 
valor à sua vida e trazendo reconhecimento à marca. 
Agora as pessoas têm diversos canais para falar o que 
quiserem, com quem quiserem, sobre o que quiserem, 
inclusive sobre a sua empresa, tornando o mercado 
muito mais promissor para empresas justas, bons pro-
dutos, serviços relevantes, e cada vez mais hostil para 
empresas que só pensam no lucro a qualquer preço. 
Pense nisso, e lembre-se de valorizar o bom profissional 
de marketing, pois estão ficando cada vez mais raros. 
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