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OPINIÃO
Marketing 4.0: como 

criar uma carreira
de sucesso?

As profi ssões estão 

mudando a uma 

velocidade exponencial, 

demandando 

atualizações constantes

No marketing, isso não 
seria diferente. Com 
um consumidor cada 

vez mais bem informado, as 
relações com as marcas, defi ni-
tivamente, não são mais como 
eram antigamente. De acordo 
com Phillip Kotler, um dos 
maiores gurus do marketing, a 
área vem passando por profun-
das transformações. Segundo 
ele, o chamado marketing 1.0, 
que surgiu logo após a revolu-
ção industrial, fi cou conhecido 
como a “era dos produtos”.

Nela, eram os clientes que 
precisavam se adaptar aos 
produtos. As empresas faziam 
poucos esforços para atender 
às necessidades do consumi-
dor. Já o marketing 2.0 marcou 
o período em que as empresas 
começaram a se preocupar 
mais com os consumidores. 
Com o crescimento da con-
corrência, o cliente começou 
a ter mais opções de escolha. 
Depois, surgiu o marketing 
3.0, reconhecido como a “era 
do valor”. 

Nessa fase, o marketing 
estava sustentado sobre três 
pilares: colaboração, cultura 
e espiritualidade. Esse modelo 
tinha como foco os valores e 
entendia o consumidor como 
um ser humano. Logo, ele de-
veria estar totalmente atrelado 
ao planejamento estratégico da 
empresa. Mais recentemente, 
o próprio Kotler cunhou o 
termo marketing 4.0, que tem 
sido chamado de a “era da 
sociedade criativa”.

Segundo ele, as empresas 
continuarão a fazer o marke-
ting tradicional, centrado na 
TV e na mídia impressa, mas 
também centrando seus esfor-
ços e recursos no marketing 
digital, representado pelas 
mídias sociais e navegação mo-
bile. As empresas vão precisar 
saber como misturar e conec-
tar o marketing tradicional ao 
marketing online. 

E é nesse contexto que surge 
a necessidade de atualização 
desse profi ssional, que deve 
ser capaz de criar uma ponte 
entre os consumidores e as 
marcas, aumentando a cone-
xão e o engajamento entre eles. 
O profi ssional de marketing 
4.0 deve ter um perfi l mais 
estratégico, sendo capaz de 
circular por várias áreas. Hoje, 
a comunicação entre os depar-
tamentos é muito mais fl uída. 

Isso quer dizer que esse pro-
fi ssional vai lidar diretamente 
com diversas áreas, tendo que 
circular com facilidade entre os 
setores de tecnologia, fi nanças, 
logística e muitas outras, de-
vendo desempenhar um papel 
mais estratégico e abrangente 

do que no passado. Estar aten-
to a tudo o que acontece se 
tornou um fator imprescindível 
e de sobrevivência dentro das 
organizações.

Por esse motivo, quem de-
seja sustentar uma carreira 
de sucesso no marketing 4.0 
precisa estar sempre apren-
dendo. É preciso ser inquieto 
e buscar atualização constante. 
Não é possível saber tudo, mas 
é preciso sempre observar o 
que faz mais sentido para a 
sua profi ssão e para os seus 
objetivos de crescimento. 
Participar de lives, webinars, 
fóruns de discussão, ler livros 
e ouvir podcasts sobre os cases 
do momento pode ser muito 
interessante.

A educação formal, como 
cursos de graduação e espe-
cialização, ainda são importan-
tes, mas eles já não são mais 
as únicas alternativas. Hoje, 
a própria internet oferece 
muitas opções de conteúdo 
pago e gratuito. Além disso, 
existem muitos cursos de 
curta duração, que ajudam na 
busca por conhecimentos mais 
técnicos e específi cos, já que 
a própria universidade, muitas 
vezes, não tem conseguido 
acompanhar as novas neces-
sidades que o mercado tem 
demandado dos profi ssionais 
de marketing.

A troca de ideias também 
é imprescindível. Faça ben-
chmarking. Marque cafés 
e almoços com colegas de 
profi ssão. Descubra o que as 
outras empresas e os outros 
profi ssionais da sua área es-
tão fazendo. Normalmente, 
as pessoas têm muito receio 
de compartilhar informações, 
mas é importante mostrar um 
pouco do seu negócio e estar 
aberto para conhecer o que 
está sendo implementado em 
outras empresas. Contextos di-
ferentes ajudam na oxigenação 
das ideias. No fi m, todos saem 
ganhando.

É importante que o pro-
fi ssional de marketing 4.0 se 
perceba como um agente de 
mudanças. Não basta mais 
ser um especialista em sua 
área de atuação. É preciso ser 
generalista, saber conectar in-
formações de áreas diferentes. 
A multidisciplinariedade ajuda 
a desenvolver visões mais 
apuradas. No fundo, o que o 
novo profi ssional de marke-
ting mais precisa ter é garra, 
determinação, curiosidade e 
força de vontade. 

O sucesso chega para aquele 
que sabe aplicar seus aprendi-
zados de uma maneira estraté-
gica, envolvendo a companhia 
como um todo.

(*) - É formado em administração de 
empresas, com experiência na área 

de marketing e vendas e headhunter 
na Trend Recruitment, boutique 
de recrutamento e seleção para 

marketing e vendas
(www.trendrecruitment.com/pt).

Felippe Virardi (*)
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News@TI
Conecta Startup Brasil prorroga inscrições
para startups e empreendedores

@O Programa Conecta Startup Brasil prorrogou até 13 de outu-
bro o prazo de inscrição para a chamada que selecionará 100 

equipes empreendedoras e startups em estágio inicial (early stage) 
interessados em desenvolver o seu negócio por meio de uma ação 
integrada de capacitação, mentoria com profi ssionais de mercado, 
conexão com empresas e networking. Os empreendedores interes-
sados podem participar gratuitamente do programa de capacitação 
na plataforma de EAD do Conecta Startup Brasil no endereço www.
cursos.conectastartupbrasil.org.br.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

A solução para sua startup 
está em outra startup

É fato que a transformação digital já chegou ao RH. Processos manuais começam a ser substituídos 
gradativamente por softwares e ferramentas de gestão. E os benefícios vão muito além da automatização 
dos processos burocráticos

(*) Rafael Coelho

Todo mundo conhece os hubs de 
inovação. Aqueles espaços que 
reúnem várias startups e atraem 

grandes companhias e investidores para 
fazer networking e fechar negócios. De 
um lado, as empresas nascentes esperam 
obter recursos para crescer rapidamente. 
De outro, as gigantes almejam incorporar 
a tecnologia desenvolvida para garantir 
a própria evolução e, por que não?, sua 
sobrevivência no mercado.

Nessa dinâmica, naturalmente, muitas 
companhias começaram a adquirir startups. 
Mas muitas delas começaram a fazê-lo de 
forma a se tornarem, elas próprias, hubs 
de inovação. Não no sentido tradicional do 
espaço físico cheio de empresas, mas sim 
em relação ao conceito.

Em 2013, a Monsanto, gigante global na 
área de agricultura e biotec-
nologia, comprou a Climate, 
então uma startup americana 
de previsão meteorológica, 
por US$ 930 milhões. A transa-
ção, inclusive, fez da Climate o 
primeiro (quase) unicórnio no 
segmento de agritech. Até aí, 
uma bela história de sucesso. 
Mas a coisa fi ca ainda mais 
interessante quando olhamos 
para dinâmica estabelecida a 
partir da aquisição.

A Climate passou a permitir 
que outras startups se plugas-
sem a ela via API (Application 
Programming Interfaces). 
Dessa forma, qualquer pro-
dutor rural que tivesse acesso 
a Climate, teria acesso às 
demais. Um bom negócio para 
todas as partes envolvidas. 
Para a Climate, uma maior 
variedade de soluções em 
seu ambiente. Para as startups, muitas 
oportunidades. Tudo sob o guarda-chuva 
da Monsanto.

Naquele momento, isso fez muito sen-
tido. A possibilidade de se conectar ao 
ecossistema de uma grande companhia 
era importante para as startups. E ainda 
é. Entretanto, nos últimos anos, o movi-
mento de descentralização no mundo dos 
negócios permitiu que pequenas empresas 
caminhassem independentes das grandes 
corporações.

O segmentos bancário e de blockchain 
talvez sejam dos mais expressivos nesse 
sentido. Com tecnologia, redução das 
burocracias e olhar atento às lacunas do 
mercado, muitas fi ntechs ganharam espaço 

e passaram a concorrer diretamente com 
grandes bancos. Em alguns casos, em pé 
de igualdade, haja vista a revolução pro-

vocada pelo Nubank (hoje 
um unicórnio) na indústria 
de cartões de crédito.

O fato é que as transforma-
ções se estenderam por todas 
as áreas. A cada dia, surgem 
novos modelos para atender 
demandas específi cas, muitas 
vezes negligenciadas pelas 
grandes corporações. Há um 
cenário de autonomia para 
que as pequenas empresas 
cresçam, mas nem sempre as 
condições são completamen-
te favoráveis ou os recursos 
necessários estão disponíveis.

E se as startups se conec-
tassem a outras startups para 
crescer?

Talvez não pareça tão 
produtivo, mas é sim. Recen-
temente, a Grin (startup de 
patinetes elétricos) se uniu 
a Yellow (de bicicletas e pati-
netes elétricos) para formar a 

Grow. Ao unir forças, as duas empresas, ini-
cialmente concorrentes, levantaram US$ 
150 milhões em investimento e ganharam 
fôlego para alcançar o objetivo de se tornar 
a principal plataforma de mobilidade da 
América Latina, competindo com a Lime 
(startup americana do mesmo segmento) e 
com o Uber. Agora, a Grow estuda oferecer 
novos modelos de transporte comparti-
lhado, como skooters e carros elétricos, 
e, em breve, deve disponibilizar o aluguel 
de bicicletas elétricas.

Ainda no ramo de mobilidade, podemos 
mencionar a parceria entre a 99 (aplicativo 
de serviços de transporte) e a Hitech Elec-
tric (startup de veículos elétricos). Juntas, 
as duas empresas promoveram um piloto 

para testar a viabilidade de oferecer corridas 
em carros elétricos recarregáveis na tomada, 
muito mais ecológicos e econômicos.

Mas há um outro tipo de conexão bem 
mais comum e que remete, de certa forma, 
ao modelo adotado pela Climate, lá atrás. 
Trata-se da API Economy, que, como o 
próprio nome sugere, se baseia em integra-
ções via APIs. As startups se plugam aos 
serviços de outras startups para viabilizar 
seu negócio.

Imagine, por exemplo, um e-commerce. 
Para possibilitar a transação, essa em-
presa utiliza uma plataforma de meios de 
pagamento, como Paypal ou Pagseguro. 
Já para realizar a entrega, se conecta a 
um serviço como Loggi e Rappi, que, por 
sua vez, está integrado a uma tecnologia 
de geolocalização, como Waze ou Google 
Maps. A chave do sucesso está na cadeia 
de conexões.

Aqui na Agronow, o caso é o mesmo. 
Temos várias startups parceiras que usam 
nossos dados e vice-versa. Avançamos 
juntos, já que nossos objetivos são (quase 
sempre) os mesmos: crescer e atender 
nossos clientes da melhor forma possível. 
Se não temos um determinado dado, por 
que não recorrer a um colega do mercado?

De certa forma, o conceito de hubs 
continua valendo, mas é muito mais fácil 
se plugar a outra startup.

A descentralização e a colaboração serão 
responsáveis pelos maiores avanços nos 
ecossistemas de inovação. Vale a pena 
olhar ao redor com atenção. Talvez aquela 
concorrente seja, na verdade, uma aliada. 
Talvez uma outra startup tenha a solução 
necessária para levar seu negócio adiante.

Que tal ampliar suas conexões?

(*) Rafael Coelho é CEO da Agronow, empresa de 
tecnologia de satélites para monitoramento de 

safras e áreas agrícolas
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 De um lado, 
as empresas 
nascentes 
esperam 
obter recursos 
para crescer 
rapidamente. 
De outro, as 
gigantes almejam 
incorporar 
a tecnologia 
desenvolvida 
para garantir a 
própria evolução 
e, por que não?, 
sua sobrevivência 
no mercado.

Atualmente, o Brasil tem mais de 
um celular por habitante. A Fundação 
Getúlio Vargas realizou neste ano a 30ª 
Pesquisa Anual de Administração e 
Uso de Tecnologia da Informação nas 
Empresas e os dados mostram que no 
Brasil há mais de 230 milhões de celu-
lares ativos. Quando se fala em outros 
dispositivos, como tablets, notebooks e 
computadores, a pesquisa mostrou que 
o país atingiria, em 2019, a marca de 
420 milhões de aparelhos digitais ativos.

Dados da Pesquisa Paradigma Digital, 
realizada pela Talenses e Digital Hou-
se, mostrou que 85% das empresas de 
serviço estão em busca de profi ssionais 
digitais. Segundo a pesquisa, a procura 
vai além de pessoas com habilidades 
tecnológicas, e está relacionada também 
com a transformação digital do mercado 
de trabalho. Dentre as profi ssões que 
têm sofrido mudanças drásticas em 
relação às suas funções, destaca-se a 
do corretor de imóveis.

A tecnologia é uma aliada à atuação 
do corretor de imóvel, ajudando-o a 
se conectar com os clientes e ofere-
cendo mais agilidade no dia a dia. O 

empresário Paulo Roberto de Oliveira é 
um exemplo. Com mais de 20 anos de 
experiência no ramo imobiliário, Paulo 
sempre procurou sistematizar seus 
processos, acreditando que era a forma 
mais prática de executar seu trabalho. 
Devido a uma necessidade de tornar 
o processo mais ágil e competitivo no 
mercado imobiliário, desenvolveu o 
Avalion - sistema online de avaliação 
imobiliária, que auxilia os profi ssionais a 
terem mais agilidade em seus processos, 
seja em pesquisa, angariação, opinião, 
análise ou avaliação de determinado 
imóvel de forma organizada. “O Avalion 
foi desenvolvido pela necessidade de 

deixar o processo mais ágil e otimizado. 
O que antes demorava dois dias para 
ser elaborado, hoje leva algumas horas. 
Em mais de 50 dias, temos mais de 700 
usuários cadastrados”, afi rma.

No Brasil, ainda há pessoas consi-
deradas analógicas, ou seja, aquelas 
pessoas que permanecem resistentes 
ao uso das tecnologias disponíveis. Se 
antes a profi ssão do corretor de imóvel 
era restrita à sua carteira de clientes, a 
regiões específi cas e à sua área de atua-
ção, sendo venda ou aluguel, nos dias de 
hoje a realidade é outra. Com o avanço 
tecnológico estes profi ssionais viram 
a necessidade de se adaptar. Mariano 
Dynkowski, da Imobiliária M&D, não teve 
objeção em se adaptar às tecnologias, 
principalmente a partir dos anos 2000, 
quando, segundo ele, “a resistência foi 
terminando e as pessoas começaram a 
utilizá-la”. Corretor de imóveis há 45 
anos, Mariano começou a utilizar recen-
temente o Avalion em suas atividades 
diárias e, além de aprová-lo, também 
disse não ter difi culdades para mexer 
no sistema (www.avalion.com.br ). 

Profi ssionais têm se adaptado às tecnologias 
para não fi car de fora do mercado de trabalho
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