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A possibilidade de fazer negócios pela internet valoriza profissionais de várias áreas.  
 
A internet entrou em uma nova fase. E com ela veio a oportunidade de trabalho para 
administradores, comunicadores, analistas e programadores voltados à otimização digital. "As 
empresas têm percebido que é possível criar negócios estruturados e obter resultados via web, 
seja vendendo, estabelecendo relacionamentos, fidelizando ou atendendo clientes", afirma Edson 
Dacal, presidentes da Basics, agência de internet que tem grandes clientes como Vivo, Citigroup 
Asset Management, Editora Saraiva e Abbott.  
 
"Houve uma mudança importante no mercado. Há um ano, quando se falava em planejamento da 
iniciativa web, as pessoas olhavam com certa estranheza, hoje não é mais assim", explica Dacal. 
Ele conta que a elaboração de projetos digitais, principalmente de sites, era pautada apenas na 
criatividade. "Agora, você introduz uma boa idéia em um projeto. Antes, a idéia surgia primeiro e, 
a partir dela, estruturava-se o projeto."  
 
Assim, as páginas existentes hoje, desenvolvidas sem o atual modelo de planejamento, precisam 
ser otimizadas. "O consumidor que compra na loja de rua é o mesmo que compra na loja digital. 
O que o leva a optar por uma ou outra forma é a facilidade", afirma Índio Brasileiro Guerra Neto, 
diretor do I-Group, empresa de planejamento estratégico.  
 
Além de melhorar a navegabilidade dos sites, as empresas também precisam atrair os 
internautas. Algumas maneiras de fazer isso seriam a partir de blogs corporativos, comunidades, 
links patrocinados e melhorando a classificação do link nos sites de busca.  
 
 
Segundo Dacal, hoje apenas 1% das empresas brasileiras usam essas ferramentas. "As 
companhias brasileiras ainda estão presas à idéia de construir um site ou portal, sem se 
preocupar em levar o visitante a esse espaço", diz. Quando a proposta de fazer isso é 
apresentada, a receptividade é enorme. Por isso, quem oferece esse serviço tem grande chance 
de sucesso.  
 
"Para o cliente é muito difícil perceber a diferença entre agências estruturadas e profissionais 
liberais", afirma Dacal. "Mas quando desenvolve uma metodologia e a demonstra, se destaca". O 
negócio, de acordo com Dacal, pode ser iniciado sem nenhum investimento, além do computador, 
é claro.  
 
Se o Brasil seguir o mesmo caminho dos Estados Unidos e Canadá, os que apostarem nesse 
mercado terão um futuro promissor. "Nesses países os consultores da área chegam a ganhar US$ 
15 mil", afirma Dacal. E a tendência deve se consolidar por causa da redução de custo. "Calcula-
se que a economia gerada só pela emissão de segundas vias de contas pela web chegue a 900%."  
 
Para quem ainda não está familiarizado com esse novo conceito de otimização, a atualização 
acadêmica pode ser um bom caminho. A alternativa mais focada é o e-MBA de planejamento, 
gestão e marketing digital, criado do pelo I-Group, em parceria com a Educartis Corporation, 
instituição focada em serviços educacionais e aprendizagem, e a Fundação Escola de Comércio 
Álvares Penteado - Fecap.  
 
O curso, que está em sua terceira turma, é o único no País a abordar o tema. A especialização é 
reconhecida pelo Ministério da Educação e realizado simultaneamente em 18 salas de aula, 
distribuídas em 12 cidades de 11 estados brasileiros, em todas as regiões do País.  
 



Mesmo quem nunca trabalhou com internet tem oportunidade de fazer a especialização e de 
entrar no mercado por meio do curso. Nesse caso, para ser aceito no e-MBA, é necessário 
conhecer os meios digitais e ser apaixonado pelas possibilidades que ele oferece. "Quase que 
diariamente alguém liga pedindo indicação de profissionais", complementa Ricardo Almeida, 
diretor-geral do I-Group.  
 
Da própria interação entre os alunos surgem oportunidades de trabalho. "Há casos de mudança de 
emprego, joint ventures e até criação de pequenas empresas", conta Almeida.  
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