
O diretor de marketing 
de amanhã 

" A internet está se tornando a praça 
central da aldeia global de amanhã" 

Bill Gates 

Várias vezes sou questionado a respeito 
dos rumos do mercado digital e quais 
especializações devem ser buscadas. Na 

primeira fase, o mercado digital era algo monolítico, 
que abraçava todas as atividades em uma única 
função. A pessoa era especialista em "marketing 
digital". Com o crescimento do mercado, observamos 
a especialização. Começaram a surgir subdivisões 
claras como SEM, Mobilidade, User Experience e 
tantas outras. Essa maturidade decorre do crescimento 

assombroso da utilização da web no Brasil (e no 
mundo) e na influência crescente no comportamento 
de compra dos consumidores. Em algum momento do 
ano que vem, a internet se tornará a segunda mídia do 
mundo, perdendo apenas para TV. Dentro de alguns 
anos chegará à primeira posição. Soma-se a isso o 
crescimento do uso de smartphones (independente do 
apagão telefônico atual) e assim temos uma revolução 
em todas as áreas da comunicação. 
Os líderes de marketing atuais foram formados na 
realidade da mídia de massa tradicional, em que as 

ferramentas e o jeito de encarar a comunicação são 
bastante orientadas para o broadcast, geralmente com 
pouca base analítica. Ao mesmo tempo, os gerentes de 
marketing digital são criados em meio a uma profusão 
de novas ferramentas. Todo dia é dia de aprender 
uma forma diferente de interagir com os clientes, 
e não existem ferramentas proibidas, ou composto 
promocional certo ou errado do ponto de vista teórico. 
Há apenas p que funciona e o que não funciona. 
Calcado nisso tudo que está sendo feito é medido 

de maneira absolutamente pragmática. O 
resultado norteia o investimento, contudo os 
testes nos dizem as otimizações necessárias 
e o que priorizar. 
Unindo o crescente uso da web para 
basicamente tudo e a capacitação flexível 
e consistente do gerente de marketing 
digital, é praticamente inevitável que de 
cinco a dez anos a grande maioria dos 
diretores de marketing nas empresas de 
todos os portes passe a ser os profissionais 
oriundos do mercado digital. Essa mudança 
de paradigma é um desafio para todos, 
vê profissionais que não foram formados 
nessa realidade a profissionais digitais que 
passarão a ter que enxergar a empresa 

como um todo, em vez de só parte do processo. 
Sempre respondo às perguntas sobre onde os jovens 
profissionais devem se especializar da mesma maneira: 
primeiro entenda o marketing digital de forma genérica 
e depois comece a se especializar nas ferramentas. 
Tenho certeza que em alguns anos esse investimento 
se paga com juros e correção monetária.0 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 477, p. 63, out. 2012.




