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RECADO

Companhias brasileiras devem concentrar investimentos no setor. O profissional que
quiser atuar no segmento precisa de disposição para se atualizar constantemente

"Coisa começada tem fim."
Maquiavel

DIVULGAÇÃO

» OSNI ALVES
mundo está passando da era da informação para a era da inovação. A afirmação é
da diretora de tecnologia da
New Media Developers, Martha Gabriel, autora de quatro
livros sobre o universo digital. A declaração da executiva
aponta que o segmento precisa cada vez mais de profissionais qualificados e dispostos a buscar atualização
constantemente.
Em convergência com a
opinião de Martha, uma pesquisa da Câmara Americana
de Comércio Brasil-Estados
Unidos (Amcham), mostra
que este ano as empresas brasileiras devem concentrar os
investimentos em comunicação em sites próprios, sendo
que 66% dos entrevistados
apontam para o aumento dos
gastos com esse tipo de canal, além de mídias sociais.
Para os interessados em
atuar no segmento, dados da
Consultor ia Michael Page
mostram que os salários são
altamente atrativos, e podem
variar de R$ 2 mil a 12 mil, ou
mais, de acordo com a especificidade do cargo.
Para o diretor de criação
do Grupo Unlike, Henrique
Carvalho, o trabalho com mídias digitais exige uma constante busca por atualização e
por informações. Todos os
dias é necessário consultar
os melhores portais de notícias, redes sociais e blogs para ficar por dentro de tudo
que está ocorrendo no mundo virtual e no mercado publicitário e de mídia.
“A rotina requer muita organização e discernimento
para filtrar conteúdo dentre
tantas informações as quais
somos expostos diariamente.
É uma área para quem é curioso e gosta de buscar novidades sobre o mercado”, diz,
acrescentando que o segmento exige agilidade e proatividade, pois tudo ocorre de
forma muito rápida.
Carvalho acredita que o
mercado em si é altamente
promissor. “Tenho certeza que
é o futuro da comunicação”,
frisa, ressaltando, porém, que
não acredita que substituirá a
publicidade tradicional, assim
como a tevê não substituiu o
rádio. “Haverá uma integração cada vez maior entre as
mídias”, afirma.
O empresário Marcos Figueira, da Wyse Group, ressalta que os profissionais do
segmento têm, em geral, idades que var iam de 25 a 30
anos, com exceção daqueles
que se dedicam ao planeja-

Não vale,
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É assim
Suicidar-se joga no time de aposentar, banhar e
formar. Quando o sujeito pratica e sofre a ação, o
verbo exige o pronome átono. Assim: eu me suicido (eu me aposento, me banho, me formo), ele se
suicida (ele se aposenta, se banha, se forma), nós
nos suicidamos (nós nos aposentamos, nos banhamos, nos formamos), eles se suicidam (eles se
aposentam, se banham, se formam).
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muito rápido”, reforça.
Segundo Figueira, as empresas do setor tendem a ter
uma estrutura muito horizontal, onde não há muitos
níveis hierárquicos. Isso agiliza o processo de tomada de
decisão, que é fundamental
nessa indústr ia. E le cita a
própria empresa, uma agência que atua como boutique.
“Nós atendemos poucos
clientes e trabalhamos em
total imersão. Essa é a forma
que acreditamos poder tirar
o máximo proveito das mídias interativas”, frisa.
Com relação ao mercado,
o professor ressalta que existe demanda para profissionais que atuem em mídias
interativas, entretanto é importante observar que as atividades estão ganhando
complexidade e se especializando. “Alguns profissionais se especializam em links
patrocinados, outros em produção de conteúdo para mídias sociais, outros ainda em
mensuração nas mais diferentes ferramentas”, explica.
Figueira esclarece, no entanto, que existe um paradoxo no setor. “Ao mesmo tempo que há muitas pessoas
querendo atuar na área, faltam profissionais especializados. Quando falamos de ecommerce, a falta de profissionais é ainda mais acentuada, desde gerentes, coordenadores, designers especializados e até programadores”, aponta.
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mento, costumeiramente
mais velhos. “Na Wyse, estimulamos o aprendizado
constante, seja por meio de
treinamentos inter nos ou
cursos de extensão e especialização”, diz.

ra

Figueira, da Wyse Group: existe um mito de que basta ser jovem para estar antenado com as tendências
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Figueira é professor dos
Master Business Administration da Pontifícia Universidade Católica (PUC), da Fundação Getúlio Vargas (FGV ) e
da Escola de Negócios da
Universidade Federal de Juiz
de Fora (UFJF), nas áreas de
marketing interativo, comunicação e e-commerce. Para
ele, existe um mito de que
basta ser jovem para estar
antenado com as tendências
e conhecer tudo de tecnologia. “Isso não é, de forma alguma, verdade. Como professor, percebo frequentemente que os mais velhos estão muito mais interessados”,
ressalta.
Para ele, as pessoas mais
maduras geralmente se mostram mais fascinadas com as
possibilidades trazidas pelas
novas tecnologias do que os
nascidos no final dos anos
80. “Hoje, para atuar com comunicação digital é necessário uma base teórica, conhecer profundamente as ferramentas de gestão e, sobretudo, métricas, pois o mercado
está se profissionalizando
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Ela é linda, jovem e famosa. Tem dinheiro pra dar,
vender e dividir. Ao ser apresentada, ganha sempre
um aposto: "filha de Michael Jackson". Paris Jackson, de 15 anos, assustou fãs, amigos e parentes. Na
quarta-feira, tentou se matar. Cortou o pulso direito e ingeriu drogas. A imprensa evita noticiar
suicídios. Mas o caso figurou em jornais, revistas,
rádios, tevês e internet. Aí, não deu outra. Velha
dúvida voltou à tona. Trata-se da regência de suicidar-se. O pronome se tem vez no verbo que carrega
no nome o destinatário da ação?
Tem. A memória dos homens é curta. Sui quer dizer
a si próprio. Ao pé da letra, o se seria desnecessário.
Mas não é. Não existe o verbo suicidar. Só existe suicidar-se. Duvida? Banque o São Tomé. Consulte o
dicionário.

Anúncio

Mídias interativas
Referindo-se às escolas, o
empresário afirma que há
mais especulação do que cursos que sejam bons de verdade. “Vemos cursos de todo tipo surgindo, mas os professores nem sempre são qualificados e os programas são muito
básicos. Quem se interessar,
deve procurar cursos de extensão em escolas de primeira linha ou cursos já consagrados, pois assim terá um diferencial na contratação”.
O gerente de mídias sociais Arthur Zanoli, funcionário da Wyse Group, diz que
sempre se interessou por marketing. Há cinco anos ele resolveu se especializar em mídias interativas, pois vislumbrou um mercado que ainda
passava despercebido. Gra-

duado em comunicação, fez
diversos cursos no Brasil e
exterior e se mantém atualizado por meio de livros e revistas segmentadas.
Uma característica do segmento, de acordo com Zanoli, é que para atuar na área, o
profissional deve estar preparado para trabalhar também nos finais de semana.
“Quem se dedica a campanhas, em especial de links
patrocinados e métricas, deve ser uma pessoa organizada e atenta aos detalhes, pois
lida com o dinheiro do cliente”, ressalta.
Com relação ao mercado,
Zanoli diz que o setor ainda
está em maturação. As empresas, especialmente no
Brasil, ainda estão se familiar izando. “Poucas ainda se
preocupam com métricas e,
quando se preocupam, não
sabem como auferir resultados”, declara.
Para ele, com o ritmo acelerado que o segmento apresenta, fica difícil afirmar se
ainda estará na área daqui a
dez anos. “Aliás, quem afirmar isso talvez não tenha o
perfil adequado para o setor,
que vive em constante transformação. O que eu sei é que
pretendo seguir o fluxo, seja
no que for que isso se transforme”, enfatiza.
Segundo a bacharel em Comunicação Digital, Caroline
Baldasso, da Frank Future,
um dos primeiros laboratórios de pesquisa no Brasil que
estuda comportamento social com foco na internet, a
grande rede mudou a rotina
de muitos setores da economia. Ela cita as pesquisas, ramo em que atua dentro da
comunicação digital, como
sendo aplicadas de forma defasada, ignorando os sinais
da cultura global.
Caroline atuou em projetos com empresas como Pixar, Coca-Cola, Chevrolet e
Embraer, foi gerente de conteúdo na Dell, e se especializou em Marketing Digital. Ela compreende que a
comunicação digital pode
contribuir muito com diversos setores da sociedade.
“Existe uma demanda por
comunicação digital que
cresce a cada ano”, diz, acrescentando que em função disto, o mercado para profissionais só tende a se expandir.

Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 7, 8 e 9 jun. 2013, Seudinheiro, p. B10.

A diferença
Olho vivo, moçada! Generalizar é perigoso. Suicidar-se é sempre pronominal – sempre mesmo.
Aposentar, banhar, formar & cia. acendem uma
vela pra Deus e uma pro diabo. Se o sujeito é diferente do objeto, o pronome não tem vez. Se são a
mesma pessoa, o monossílabo é pra lá de bemvindo. Compare: O INSS aposenta o trabalhador. O
trabalhador se aposenta. A mãe banha o filho. O
filho se banha. A universidade forma o aluno. O
aluno se forma. O Brasil apaixona os turistas. Os
turistas se apaixonam.

Falou e disse
"Parecia muito pequeno o ideal de meu pai, naquele tempo, lá. A escola, onde me matriculou também na caixa escolar — para ter direito a uniforme
e merenda — devia me ensinar a ler, escrever e
fazer conta de cabeça. O resto, dizia ele, é só ter
gratidão, e isso se aprende copiando exemplos."
(Bartolomeu Campos Queirós)

Estar de bem com a língua é…
Escrever bem-vindo assim, com hífen: Os turistas
são bem-vindos ao Brasil.

Deus perdoa
Oba! Junho é mês de muitos santos. Santo Antônio, São João e São Pedro recebem homenagens
e ganham festas. A mais legal é a de são-joão.
Adultos e crianças se vestem de caipira e caem na
farra: dançam a quadrilha, pulam a fogueira, participam do casamento na roça, pescam surpresas,
comem delícias. Ali, a gula não é pecado. Ninguém
precisa resistir à tentação de canjicas, pipocas,
churrasquinhos, paçocas, pamonhas, cachorrosquentes, pés de moleque & cia. prazerosa. Na
faceirice geral, uma restrição se impõe. Trata-se de
respeitar a grafia nota 10. O nome do santo é substantivo próprio. Escreve-se São João. O da festa é
substantivo comum. Escreve-se são-joão.

Analogia
As festas juninas são tão boas que avançam no
mês de julho. Aí ganham outro nome. São julinas.

LEITOR PERGUNTA

O correto é editor-adjunto ou editor adjunto? Editor-assistente ou
editor assistente? Editor executivo ou editor-executivo? A reforma
ortográfica caiu bem, mas me deixou com dúvidas demais, sobretudo
em relação ao hífen.
MARCELO HENRIQUE, RECIFE
Você e o mundo, Marcelo, têm dúvidas no emprego do
hífen. A culpa não é da reforma ortográfica. Castigo
de Deus, o tracinho dá nó nos miolos de gregos,
troianos, baianos & mortais que precisam da língua
pra ganhar o pão nosso de todos os dias, passar em
concursos ou aparecer bem no filme. Dicionários não
respondem à sua pergunta. Na prática, costuma-se
respeitar a grafia que aparece na certidão de
nascimento do órgão. Se a lei, o decreto, a portaria ou
outro documento batizou-o com hífen, assim deve ser
escrito. Se sem, o caminho é o mesmo. Nos demais
casos, prefira juntar a duplinha com hífen.

