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A experiência social e a busca pela inovação nos escritórios

S
e você perguntar
para um colega de
trabalho ou um
amigo qual foi o
período mais

inovador de todos os tempos,
ele provavelmente responderá:
“h o j e”. De certa forma, ele
tem razão: vivemos em uma
sociedade saturada de
tecnologias, onde ideias
boas — e outras nem tanto —
são mais facilmente executadas

do que em qualquer outra
época de nossa história.
Temos estruturas para
financiá-las, investidores anjo
e fundos de capital prontos
para alocar recursos, e
qualquer um que saiba utilizar
uma API ou compre uma
impressora 3D é um agente
de inovação em potencial.

As empresas mais inovadoras
desde os primórdios da
economia moderna são,
provavelmente, algumas das
quatro ou cinco marcas às
quais hoje associamos esse
conceito. Muitas delas foram
construídas à sombra de um
líder que dedicou boa parte
do seu tempo para estimular,
proteger, gerenciar e
promover inovação.

É graças a esses líderes
que hoje entendemos a
importância dessas empresas
em todas as instâncias
da economia. Pesquisas
mostram que executivos
seniores dos mais diversos

setores identificam a
inovação como um dos
principais fatores para
alavancar o crescimento
de suas empresas. Mas a
realidade é diferente no nível
corporativo: em apenas metade
dessas companhias ela
realmente faz parte do dia a
dia do negócio ou da agenda
do líder. Ao invés disso, é
uma atividade paralela, uma
“ilha de brainstorming”
com workshops e leituras
inspiradoras, que dura
uma semana e não promove
transformações nem
mesmo no médio prazo.

Especialistas recomendam
que líderes em todos os níveis
da organização atuem como
arquitetos da inovação, criando
um ecossistema propício para
que as pessoas se engajem de
forma inovadora nos processos
mais básicos da companhia.
Isso significa abrir espaço para
um ambiente de tentativa e erro
que não está imune ao fracasso

e que, por isso mesmo, produz
fracassos melhores, como já
sugeria Samuel Beckett.

O escritor Clay Shirky, autor do
livro “A Cultura da Participação —
Criatividade e Generosidade no
Mundo Conectado”, diz que “a
melhor forma de se encontrar
boas ideias é ter o maior número
de pessoas testando o maior
número possível de coisas”. Nesse
sentido, as mídias
sociais seriam os laboratórios
ideais para promover inovação.
Hoje, somos milhões de pessoas
conectadas a essas redes
ao redor do mundo, testando
o novo todos os dias,
compartilhando experiências
e contribuindo para a evolução
das plataformas digitais.

Shirky, um dos principais
teóricos da internet da
atualidade, acredita que as
redes poderiam provocar uma
revolução educacional, social e
política nunca antes vista, por
permitir uma colaboração
entre pessoas em diferentes

partes do globo.
E se essa experiência social

pudesse ser reproduzida nos
escritórios físicos dessas
empresas, fazendo com que a
inovação permeie toda a
organização — das equipes
técnicas e de vendas ao
administrativo —,
traduzindo-se em produtos,
ferramentas ou programas
verdadeiramente
transformacionais?

Equipes estimuladas a liderar
projetos que não estão no
escopo inicial de suas funções
e que não trazem em si a
obrigação do sucesso são
aquelas com a maior chance
de evolução. Imagine como
seria se a maioria das empresas
pudesse lançar um produto
ou um serviço em beta e
permitir que uma comunidade
de pessoas testasse esse
produto durante determinado
tempo, criando uma cadeia de
feedback para aprimorá-lo?

O social talvez seja a grande

inovação dos tempos futuros.
Em uma edição especial
inteiramente dedicada ao
tema, o jornal americano
“The New York Times”
pesquisou os objetos mais
inovadores desde o nascer
da humanidade. No topo da
lista, uma surpresa: por mais
de um milhão de anos, o
machado imperou como a
tecnologia dominante. Foi uma
das poucas invenções humanas
que realmente permitiram aos
nossos ancestrais organizar a
sociedade e o mundo em que
viviam de acordo com as suas
próprias necessidades e
desejos, exatamente como a
rede social poderá fazer um dia.

Alexandre Hohagen é vice-presidente
do Facebook na América Latina e estreia
a coluna, que será publicada
quinzenalmente na editoria de Carreira.
Ele revezará o espaço dedicado à
discussão dos novos caminhos do mundo
do trabalho com Rafael Souto, diretor-
geral e CEO da consultoria Produtive

RECURSOS HUMANOS

M a r ket i n g
digital exige
um novo perfil
de profissional
É preciso aliar competências tradicionais com
conhecimento tecnológico e matemático. Por
Edson Valente, para o Valor, de São Paulo

Quanto vale para uma empre-
sa uma “c u r t i d a” no Facebook?
A complexidade dessa pergun-
ta passa pela capacitação do
profissional designado para
respondê-la. E essa é a dificul-
dade enfrentada hoje pelo mer-
cado, não só no Brasil, mas em
todo o mundo: a falta de pes-
soas qualificadas em marketing
digital para dar as respostas
exigidas pelas companhias.

Se considerarmos hipotetica-
mente alguém que tenha se es-
pecializado em marketing há
dez ou mesmo cinco anos e que
tenha congelado seus conheci-
mentos, esse indivíduo hoje difi-
cilmente teria chance de obter
uma colocação na área. Isso por-
que os meios mudaram drasti-
camente — e, por consequência,
as mensagens também.

“As empresas líderes já com-
preenderam muito bem o papel
da internet e seus canais de dis-
tribuição, venda e atendimento”,
avalia César Cesar, diretor-exe-
cutivo da unidade digital da
Carvajal, consultoria de soluções
de informação via internet. “Não
vejo mais a probabilidade de
uma empresa existir se não esti-
ver trabalhando de forma plena
esse meio. Cabe ao profissional
de marketing otimizá-lo.”

Estar apto a exercer esse papel
requer um leque de competên-
cias mais amplo em relação ao
que estava acostumado o espe-
cialista em marketing, por assim
dizer, tradicional. Cesar identi-
fica hoje dois perfis de profis-
sional que ainda precisam ser
lapidados para produzir os re-
sultados desejados. “Há os mais
seniores, diretores na faixa dos
seus 50 anos, que aprenderam
tudo sobre distribuição, venda
e mensagem publicitária, mas
não conseguem colocar esses
conhecimentos a serviço de
uma nova mídia”, ressalta. “E há
os analistas de marketing mais
jovens que têm o conhecimen-
to do meio, mas não a experiên-
cia necessária”, diz.

O diretor da Carvajal argu-
menta que é preciso fazer uma
imersão nas mídias digitais para
captar todas as variáveis de seu
potencial mercadológico — li -
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Doug Schust, presidente da empresa de marketing digital WSI, diz que profissional precisa estar sempre à procura de alternativas novas para o negócio

ção de casa que não é cumprida
por muitos profissionais. “Ve j o
colegas fazendo campanhas no
Facebook sem serem usuários da
p l a t a f o r m a”, exemplifica.

A principal diferença entre o
velho marketing e o novo está
na maneira de se relacionar
com o cliente. “Não se trata
mais de uma conversa de mão
única, mas de um diálogo”, afir-
ma Doug Schust, presidente da
WSI, empresa canadense de
marketing digital com fran-
quias em mais de 80 países. O
segredo para fazer a conversa
fluir — e render frutos para as
empresas — é engajar o consu-
midor nessa interação.

Schust esteve no Brasil em ju-
nho para ministrar palestras e
cuidar da ampliação de seu ne-
gócio no país, que começou com
um franqueado há cinco anos e
já soma 25 — a meta é chegar a
200 em um período de três a
cinco anos. O uso crescente de
smartphones pelo brasileiro, ca-
nal que tem se tornado a grande
aposta de contato das marcas
com o público, é o maior defla-
grador desse crescimento.

O surgimento de novas plata-
formas indica outro aspecto
fundamental no preparo da
mão de obra para enfrentar os
desafios do marketing digital.
“Seus princípios estão sempre
em movimento”, define Marcelo
Coutinho, professor de comuni-
cação e estratégia da Escola de
Administração de Empresas de
São Paulo da Fundação Getulio
Vargas (FGV-Eaesp) e diretor de
inteligência de mercado do por-
tal Terra. “É um  ‘moving target’.
Em 2002, falava-se em e-mail,
banner, website. Hoje o forte são
as redes sociais e os aplicativos.”

Essa dinâmica pede uma bus-
ca constante por aprendizado.
“É necessário ter humildade e
disponibilidade para estar cons-
tantemente se atualizando”, diz
Coutinho. Isso significa estar
aberto para ouvir pessoas que
podem não ter um conhecimen-
to profundo de marketing, mas
sabem muito de tecnologia ou
são bem-sucedidas em criar co-
munidades visitadas por mi-
lhões de usuários. “A atualização

envolve ainda cursos de uma
natureza mais rápida e estraté-
g i c a”. Escolas como a própria
FGV e a Escola Superior de Pro-
paganda e Marketing (ESPM)
oferecem esses programas.

A predisposição para a procu-
ra incessante de conhecimento
é o que Adilson Batista, presi-
dente da agência de comunica-
ção digital To d a y, chama de es-
pírito empreendedor. Para ele,
a única certeza desse novo am-
biente é a mudança. “O profis-
sional tem de estar sempre
atrás de novas alternativas de
negócio, do próximo movimen-
to, da próxima tecnologia.”

Tecnologia, por sinal, é um
termo chave para o marketing
digital. “Vejo muitos profissio-
nais de marketing com pouco
conhecimento do uso de tecno-
logia e de matemática para fazer
a análise dos dados que as redes
sociais e buscadores como o
Google trazem”, alerta Batista.
“Eles deveriam saber ler essas
informações e, a partir delas,
tomar decisões de relacionadas
a ponto de distribuição, preço e
p r o d u t o”. A agilidade em pro-
cessos decisórios pressupõe
ainda autonomia do profissio-
nal, que também precisa estar
conectado diretamente à alta
gestão da companhia.

Tal é o nível de integração re-

querido de técnicas de marke-
ting com conhecimentos mate-
máticos que o presidente da To-
day nomeia aquela que seria a
área de formação ideal para os
novos tempos: matemarketing.

Assim, empresas como a agên-
cia digital Jüssi buscam pessoas
“que sejam analistas de dados e
que não apenas olhem núme-
ros”, define o sócio-fundador
Henrique Russowsky. “Não é um
publicitário nem um engenhei-
ro, é uma mistura dos dois.”

A capacidade analítica é uma
competência muito valorizada
para o profissional de marke-
ting digital. Afinal, o acesso à in-
formação está cada vez mais dis-
ponível, mas faltam pessoas
dentro das empresas que desen-
volvam modelos para analisar os
dados e agir a partir disso. “A
academia terá de oferecer algo
mais robusto nesse sentido”,
afirma Francisco Saraiva Junior,
um dos coordenadores do
GVRedes, núcleo de estudos de
redes sociais da FGV-Eaesp.

Batista, da Today, afirma que
apostar em cursos no exterior
tem sido a solução encontrada
por quem acaba conseguindo as
melhores colocações no merca-
do. Além disso, na opinião de
Saraiva, é importante que o pro-
fissional aprenda conceitos de
áreas como sociologia — “que
estuda redes sociais há muito
t e m p o” — e antropologia.

Para compensar as lacunas na
capacitação acadêmica, as pró-
prias empresas se veem obriga-
das a formar seus empregados.
Isso ocorre, por exemplo, na
Tr i c a e , loja virtual de produtos
para crianças e gestantes. “C o n-

Nos últimos dois anos, a
busca por gerentes na
área cresceu 30% e a
remuneração dobrou,
segundo recrutadores

trato muitos engenheiros para
a área de marketing”, afirma
um dos CEOs da startup, Wil-
son Cimino. “Nós nos encarre-
gamos de treiná-los nas partes
mais qualitativas e específicas
de marketing e propaganda.
Pouquíssimas pessoas de mar-
keting já migraram para o
mundo on-line, e as que o fize-
ram têm deficiências na ques-
tão analítica”, justifica.

Se faltam profissionais devi-
damente qualificados, é natural
que os mais preparados sejam
bastante disputados — e, com is-
so, aumenta a remuneração mé-
dia da categoria no mercado de
trabalho. “A busca por um ge-
rente de marketing digital cres-
ceu de 30% a 40% nos últimos
dois anos”, estima Zuca Palladi-
no, gerente das divisões de mar-
keting e varejo da empresa de
recrutamento Michael Page. “O
acréscimo de escopo e de res-
ponsabilidade à função fez com
que o salário dobrasse. Em
2009, esse gerente ganhava na
faixa de R$ 7 mil a R$ 8 mil
mensais”, calcula. “Hoje, sua re-
muneração já está em torno de
R$ 14 mil a R$ 15 mil por mês.”

Ressaltar a carga de responsa-
bilidade — e de predicados para
atendê-la — inerente à posição
desse gestor contemporâneo é
bastante pertinente para com-
preender a pouca oferta de ta-
lentos. Afinal, não basta a ele ser
fluente na linguagem do meio
virtual, mas continua sendo fun-
damental também dominar os
velhos preceitos mercadológi-
cos. “O desafio é a liderança de
uma gestão estratégica integra-
da dos mundos on-line e off-li-

ne, sabendo as diferenças entre
um e outro”, diz Palladino. “Tra -
ta-se de um executivo que con-
segue criar estratégias de expan-
são e reconhecimento da marca
em todos os canais de interativi-
dade com o consumidor.”

Essa multiplicidade de incum-
bências faz com que surjam car-
gos mais específicos na seara do
marketing digital. De acordo
com o gerente da Michael Page,
são novas funções que traba-
lham particularidades da ges-
tão. “É o caso do responsável por
‘costumer experience’, que olha
para as experiências de navega-
ção e relacionamento do cliente
no mundo on-line. Outro é o ge-
rente de ‘business performance’,
que foca o retorno do investi-
m e n t o”, afirma Palladino.

“É um mercado de especialis-
tas”, reforça Marina Wajnsztejn,
diretora de planejamento da
agência O g i l v y. Para ela, exis-
tem muitas disciplinas para co-
meçar a carreira, e é preciso que
o profissional escolha uma. Isso
porque tudo o que é feito em
marketing tradicional já encon-
tra um paralelo no digital, caso
dos departamentos de compra
de mídia e de conteúdo. “Há
uma crença de que o marketing
digital é quase o oposto do tra-
dicional, mas isso não é verda-
de. Trata-se de uma grande fu-
são. Quanto mais caminham
juntos, mais interessante a co-
municação se torna para o con-
sumidor ”, afirma. Na opinião
de Marina, “nada morreu”. “As
pessoas usam tudo ao mesmo
tempo, e os profissionais de
marketing têm de estar atentos
a esse comportamento.”

Novas conexões

Alexandre Hohagen
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1 ago. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




