




Ser um especialista em determinado assunto hoje em 

dia é algo bastante desafiador, diante da quantidade de 

de informações e a velocidade como tudo se propaga, 

principalmente no mundo digital. Aliar o conhecimento 

aprofundado como profissão é uma realidade cada vez mais 

relevante. Aqui você vai entender o que é ser um expert e 

como se tornar o próximo especialista no mundo digital

Ton Ferreira

A PROFISSÃO DO FUTURO

E O FUTURO É AGORA!
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“Todo mundo tem vontade de 
ganhar. Mas poucos têm vontade 
de se preparar para ganhar.”

Bobby Knight





PREFÁCIO
O mercado de trabalho, assim como todas as demais áreas, tem 

passado por constantes transformações e evoluções por conta da era 

da digitalização, e essa evolução foi acelerada pela pandemia que 

recentemente nos assombra.

O mundo está em constante mudança, e isso não seria diferente 

com as profissões. A cada dia surgem novas demandas do mercado 

de trabalho, principalmente no mercado digital, e com isso, surge a 

necessidade de profissionais capazes de resolver tais problemas e 

prover a solução se torna essencial. 
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INTRODUÇÃO



Coletânea Transformação Digital - Vitae Brasil10

Várias profissões se tornaram relevantes e estão em evidência devido 

a demanda repentina que chegou para ficar, e a corrida agora é contra 

o tempo para preparar profissionais para suprir essa demanda.

Nas próximas páginas abordaremos as transformações do mercado 

de trabalho ao longo do tempo e as profissões promissoras para o 

futuro, em especial, sobre como se tornar um expert.

Aqui iremos te mostrar o passo a passo de como se tornar um 

especialista em determinado assunto e impactar a vida de milhares 

de pessoas, e com a ajuda da internet e do marketing digital poder 

levar o seu conhecimento para milhares de pessoas em qualquer 

canto do mundo.



MUDANÇAS NO MUNDO 
DO TRABALHOO
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A globalização transformou várias áreas, inclusive o mercado de 

trabalho, trazendo modernidades, como acesso às tecnologias 

que ligam o mundo de ponta a ponta e facilita o dia-a-dia para a 

comunicação, como por exemplo, a interação, troca de informações 

e experiências entre funcionários de uma empresa multinacional que 

possui unidades e escritórios espalhadas pelo mundo.

Hoje já é possível que processos ou máquinas sejam controlados a 

distância, sem a necessidade de locomoção de um lugar para outro.

A velocidade das informações estão aceleradas e a mudança é 

constante. A influência da globalização no mundo do trabalho está 

diretamente ligada ao surgimento das novas tecnologias como a 

robótica, nanotecnologia, internet com alta velocidade, que tornam os 

processos mais simples e rápidos de serem executados.
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O que a tecnologia impulsionou em
relação às novas profissões

Com o avanço da tecnologia, até mesmo as profissões que existem 

há muitos anos e sempre estarão em evidência como por exemplo 

médico, enfermeiro e recursos humanos, precisam sempre se atualizar 

e inovar para acompanhar o que a tecnologia traz de melhor para a 

execução do trabalho desses profissionais.

Hoje em dia é possível realizar uma consulta online, ou até mesmo 

uma cirurgia, onde o especialista não precisa necessariamente estar 

na sala de cirurgia acompanhando de perto a operação, basta uma 

conexão de internet, e o especialista pode orientar o médico que irá 

realizar a cirurgia do outro lado do mundo.

Por outro lado, há algumas profissões que com o passar do tempo 

e avanço da tecnologia, já não fazem sentido, como por exemplo 

as famosas telefonistas, que ligavam uma ponta a outra para que 

a ligação fosse completada. Com a modernidade que temos hoje, é 

possível com apenas um toque no seu celular, ligar para o contato 
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desejado e em poucos segundos a ligação é realizada.

Para suprir as novas demandas do mercado de trabalho, novas 

profissões surgem com o intuito de acompanhar o cenário atual. 

Estudos recentes realizados pela maior plataforma de rede social 

profissional Linkedin, mostram que nos próximos anos, o mercado 

de trabalho enfrentará dificuldades de encontrar determinados 

profissionais qualificados para ocupar uma vaga, principalmente os 

cargos ligados à área de tecnologia.

A pandemia e as novas profissões

A crise provocada pela pandemia da Covid-19 causou uma aceleração 

digital, no qual anos de evolução tecnológica foram compactados em 

apenas alguns meses. 

Novos hábitos foram adquiridos pela população, como por exemplo, 

uma pesquisa realizada pela empresa de cartões de crédito 

Mastercard, mostra que o aumento das compras realizadas por 



E-commerce foi de 75% durante a pandemia, como consequência do

isolamento social e o surgimento de nova rotina, que facilitam a vida

de quem tenta conciliar as atividades do dia-a-dia, família, trabalho

e lazer.

As aulas online também foram uma adaptação que deu muito certo, 

a possibilidade de logar no horário da aula sem que o aluno precise 

enfrentar trânsito ou transporte público lotado, fez com que a procura 

aumentasse e mesmo depois da pandemia, será uma modalidade 

que veio para ficar, pois diferente das aulas em modo EAD - Ensino 

a distância, as aulas online mantém o sentimento de comunidade 

e pertencimento dos alunos a um grupo específico, pois os alunos 

interagem entre si durante a aula, fluindo de forma positiva o conteúdo 

que precisa ser passado pelo professor.

Atividades ligadas à telemedicina e o trabalho home-office também 

são modalidades que terão seus respectivos espaços, mesmo depois 

da pandemia. E os benefícios são inúmeros.

Imagine ficar livre do trânsito caótico das grandes cidades e todo 

estresse que ele gera? Poder acompanhar de perto cada etapa do 

crescimento de um filho, porque hoje você pode trabalhar de casa?



Por outro lado, com a pandemia, diversos profissionais tiveram de se 

reinventar para continuar trabalhando, e com a ajuda da tecnologia, 

foi possível que estes profissionais usassem a internet a seu favor para 

divulgação e venda de seus produtos.

E com todo esse avanço tecnológico, o mercado sentiu a necessidade 

de contratação de novos profissionais qualificados para atendimento 

da demanda que veio para ficar.



PROFISSÕES DO FUTURO 
NO MARKETING DIGITAL
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Durante a pandemia, a internet revolucionou o mundo e o modo como 

acessamos as informações. Nesse período, o marketing digital cresceu 

como nunca, e para acompanhar esse crescimento, novas profissões 

surgiram, algumas até já existiam, mas eram pouco difundidas e 

passavam despercebidas pelo público, agora com o foco de vários 

negócios voltados totalmente para o digital, essas profissões ganham 

cada dia mais espaço e os profissionais prosperam com a demanda 

reprimida. Listamos abaixo algumas das profissões que estão em 

alta e que cada vez mais precisarão de profissionais para suprir a 

necessidade do mercado:
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Também chamado de Expert, é a pessoa 

que detém de conhecimento aprofundado sobre 

determinado tema e produz conteúdo digital 

para difundir esse conhecimento para as outras 

pessoas através das redes sociais, canal no 

Youtube, vendendo algum tipo de infoproduto 

que pode ser no formato de ebook ou de uma 

mentoria, cursos com encontros marcados 

pelas plataformas onlines, imersão, aulão ao 

vivo...

Responsável por cuidar da marca e gerenciar 

as ações de marketing, monitorar métricas 

de engajamento, planejar estrategicamente o 

conteúdo que será divulgado nas mídias sociais, 

converter seguidores em clientes.

É o profissional responsável por criar 

a parte visual do produto. Desenvolve 

projetos de identidade visual, cria posts 

para redes sociais, páginas de vendas, 

anúncios, thumbnails, capas de ebook, pdf...

Info
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É a pessoa que, através da sua produção de 

conteúdo nas redes sociais, consegue influenciar 

seus seguidores, fazendo com que seu público seja 

fiel e engajado. Diferentemente do infoprodutor, o 

influencer não necessariamente vende seu próprio 

produto, ele visa fazer parcerias para divulgação 

de marcas e produtos.

Vale ressaltar que todo Expert é influencer, porém, 
nem todo influencer é expert.

É responsável por gerenciar os anúncios pagos de uma 

empresa em plataformas como Google, Facebook, Instagram 

e YouTube. Ele desenvolve estratégias para atrair clientes para 

páginas de captura utilizando anúncios pagos, é capaz de 

gerenciar campanhas de vendas, e medir qual anúncio está 

realmente dando o retorno esperado e qual anúncio deverá 

sair. Geralmente o profissional de gestão de tráfego tem 

papel importante e trabalha em conjunto com o Copywriter 

responsável por escrever a campanha, pois juntos farão as 

modificações necessárias para que as campanhas atinjam o 

nível de engajamento esperado.
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In
flu

encer Digital
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Digital

É o profissional que cria, estrategicamente, textos 

persuasivos para ações de marketing e vendas, como o 

conteúdo de emails, sites, catálogos, anúncios e cartas de 

vendas, para convencer o cliente de que seu produto ou serviço 

é a melhor solução. Capaz de trabalhar as emoções em seus 

textos de acordo com as pesquisas realizadas para saber com 

qual tipo de público a mensagem deverá ser passada. É um 

profissional relevante para todas as etapas do processo de 

captura, conversão e venda dentro do marketing digital.

Profissional responsável por atender 

as demandas pós venda do produto, tem 

a capacidade de sanar as dúvidas do 

usuário e orientá-lo nos mais variados 

questionamentos. É um profissional de suma 

importância, pois precisa estar preparado 

para atender prontamente às necessidades 

do cliente e resolver o mais rápido possível o 

problema do cliente.

C
op
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É responsável pelas estratégias de lançamento de um 

produto digital. O coprodutor organiza todas as etapas do 

lançamento, fica encarregado por todas as áreas envolvidas 

no lançamento para que as estratégias sejam executadas da 

melhor maneira possível.

Este profissional trabalha com a experiência do usuário, 

ou seja, analisa as informações sobre como o usuário interage 

com um determinado produto, sistema ou serviço, cujo 

resultado gera uma percepção positiva ou negativa. UX não 

envolve apenas o design do produto e seu desenvolvimento, ele 

observa todas as etapas, desde o primeiro contato até o pós 

uso do produto.
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Agora que abordamos um pouco sobre algumas profissões da internet 

vamos focar no que nos interessa aqui, sobre como se tornar um 
expert em sua área de atuação. 

Afinal, qualquer pessoa pode se tornar um expert em qualquer coisa?

Aqui vamos te explicar, como você pode se tornar de fato um expert 

reconhecido em qualquer área.

Bom, a primeira coisa antes de mais nada, o que você precisa ter em 
mente é:

A maioria das pessoas estuda muito pouco sobre vários assuntos, não 

se aprofundam em nenhum, e acabam se tornando generalistas.

Quando você aprofunda o seu conhecimento em algum assunto, seja 

por hobby num primeiro momento, ou quando lê vários materiais, livros, 

participa de treinamentos, cursos mais densos sobre determinado 

assunto, especificamente, a chance de você saber mais do que 90% 

das pessoas sobre aquele assunto é muito grande.

C
op

ro
dutor

Cop
ro

d
u

tor



Coletânea Transformação Digital - Vitae Brasil24

Então, o primeiro passo para se tornar um expert é:

...ser alguém que entende muito de algum assunto específico, que 

domine o conteúdo. 

Para você se tornar, por exemplo, em um expert na área de marketing, 

se você estudar vários materiais e conteúdos de marketing, você já se 

torna uma pessoa que sabe mais do que os outros que nunca tiveram 

contato ou estudaram sobre marketing. 

Isso quer dizer que você tem doutorado em marketing? Ou é PhD por 

ter atingido o nível acadêmico mais alto em sua área de estudo?

Nada disso! Para você se tornar em um expert em determinado 

assunto, é muito mais simples do que você imagina. Se você já possui 

esse conhecimento mais aprofundado em determinado tema, você 

pode começar a passar esse conhecimento para outras pessoas.

O que você precisa é saber mais do que a sua audiência, ou seja, 

precisa dominar o conteúdo para poder passar para as outras pessoas 
que ainda não têm esse nível de conhecimento. 
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Para construir a sua trajetória como um expert e infoprodutor no ramo 

em que domina, você precisará ter uma única coisa: ser apaixonado 
pelo tema. É preciso gostar de estudar, falar e compartilhar sobre o 

assunto para outras pessoas e sempre procurar aprender coisas 

novas em relação ao assunto que você já domina.

Agora, vamos lá, como fazer para começar a ser reconhecido como 
expert na sua área?

Para você aguçar na sua audiência o gatilho de autoridade, elas 

precisam te ver em ação, você precisa começar a aparecer, e interagir 

com as pessoas, e o primeiro passo é saber onde está a sua audiência.

Se a sua audiência está mais centralizada, por exemplo nas redes 

sociais como Instagram ou Facebook, você precisa ir para lá e começar 

a compartilhar na sua página social o seu conhecimento.

No primeiro momento, as pessoas precisam te ver compartilhando 

conteúdo gratuito, de qualidade e ensinando sobre o assunto, elas 

precisam sentir e reconhecer que o seu conteúdo agrega valor na vida 

delas.
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Para isso, recomendamos que você experimente gravar vídeos 

curtos falando sobre o assunto, compartilhando o conhecimento de 

forma gratuita na plataforma em que a sua audiência está, tudo isso 

para gerar engajamento com o seu público e ganhar cada vez mais 

notoriedade.

Segundo, você precisa encontrar um posicionamento dentro do 

mercado em que quer atuar, ou seja, em qual nicho e subnicho você 

quer ensinar?

Para deixar claro, nicho é uma parte de um determinado mercado, 

e o subnicho é uma segmentação ainda mais refinada dentro desse 

mercado.

Vamos te dar um exemplo:

No exemplo acima, você se tornaria um expert em Marketing com foco 

em marketing digital. 

Mas por que definir o nicho e o subnicho é tão importante?

Simples, porque somente com a definição da sua área de atuação 

será mais fácil atingir o seu público.

E mais ainda, usando o exemplo citado acima, dentro do marketing 

digital, você poderá aprofundar ainda mais e ensinar marketing digital 

para Instagram.

Nicho de atuação: Marketing

Subnicho: Marketing digital
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Percebe como você adquire mais autoridade ao especificar o seu 

conhecimento?

Ou seja, quanto mais posicionado você estiver, mais claro será o seu 

valor para a sua audiência.

Sem mais delongas, vamos te mostrar em poucos passos o caminho a 

ser percorrido para você se tornar um Expert.
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5 passos para se tornar um
expert/infoprodutorde sucesso

    Defina o seu nicho e subnicho de atuação

        Crie o seu infoproduto

1

2

O primeiro passo antes de pensar em gerar 

renda e atuar no mercado digital é você definir 

a área e subárea de atuação, no qual você 

domina e tem paixão ao falar desse assunto e 

quer ensinar as outras pessoas...

Depois de definido quem será o seu público, 

você consegue começar a elaborar o seu 

infoproduto. Ele pode ser de várias formas, como 

por exemplo:

Conteúdo gravado em vídeo aula

E-books

Seminários onlines, onde você agenda através 
de uma plataforma para reunir os alunos

Gravação de áudios, como no formato de 
podcasts que estão em alta

Vale lembrar que é possível mesclar os formatos, 

o importante é que o conteúdo seja absorvido na

íntegra pelo seu público, por isso ressaltamos a

importância de conhecer muito bem a persona

na qual você compartilhará seus conhecimentos.
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  Compartilhe conteúdos nas suas redes sociais

Defina a plataforma de hospedagem

para o lançamento do infoproduto

Lance o seu infoproduto

3

4

5

Antes de vender qualquer coisa, é preciso que 

você mostre o valor agregado do seu conteúdo para 

o público. Além de aumentar a sua autoridade no

assunto, você cativará os potenciais alunos e clientes

no futuro, criando um  vínculo e comprometimento

com eles.

Chegou a hora mais esperada, a hora de realizar o 

lançamento do seu infoproduto.

Afinal de contas, você já gerou engajamento e construiu 

autoridade sobre o assunto, o público aguarda ansioso para 

adquirir ainda mais conteúdo.

O importante nesse momento é você estudar sobre cada modelo 

de lançamento e verificar em qual deles o seu infoproduto e 

orçamento disponível se encaixa melhor para a realização.

Chegou a hora de você escolher qual 

plataforma digital hospedará o seu infoproduto 

para realizar as vendas.

São várias opções hoje em dia, podemos citar 

algumas conhecidas: Hotmart, Udemy, Monetizze 

e por aí vai.
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E por fim, se você seguiu todos os passos anteriores, parabéns!

VOCÊ É UM INFOPRODUTOR!

E a jornada está só começando…

Após o primeiro lançamento, é possível fazer um balanço e verificar 

o que pode ser melhorado no seu infoproduto, consertar o que deu

errado nesse primeiro lançamento, melhorar o conteúdo e a qualidade

do material entregue. Receber o feedback do público é essencial

para continuar aprimorando os conteúdos compartilhados para,

novamente, realizar outros lançamentos.
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Vantagens em ser um expert/infoprodutor

A essa altura você deve estar se perguntando: qual vantagem eu tenho 

ao me tornar um expert e infoprodutor?

Bom, as vantagens são inúmeras e listamos algumas delas aqui:

Trabalhar com o que 
realmente gosta: Você já 

deve ter ouvido a famosa 

frase de Confúcio que diz: 

Trabalhe com o que você 

ama e nunca mais precisará 

trabalhar na vida.

Quando você faz o que ama, 

muito mais do que o dinheiro 

envolvido, você realizará o 

seu propósito de vida.

Flexibilidade de horário: 
Imagina conseguir conciliar 

a jornada de trabalho com 

os demais afazeres da rotina 

diária de casa? Seria um 

sonho inalcançável? Bom, 

para quem trabalha como 

infoprodutor essa realidade 

pode ser conquistada.

1

2
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Liberdade financeira: 
escalar os seus ganhos é 

uma das grandes vantagens 

de se tornar um expert.

 Óbvio que o sucesso e a 

estabilidade financeira não 

virão do dia para a noite, mas 

com muito trabalho árduo 

e conteúdo de qualidade, o 

público reconhecerá o seu 

valor.

Liberdade geográfica: 
Poder proporcionar a 

liberdade de ir e vir, viajar mais 

vezes ou conhecer lugares 

mesmo quando estiver em 

meio a  lançamentos. Poder 

curtir mais a vida ao lado 

de quem ama e ao mesmo 

tempo ter ganho financeiro. 

Sem dúvida é uma das 

liberdades que quase todo 

mundo almeja, e o expert 

pode alcançar.

3

4
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Exemplos de experts/infoprodutores de sucesso

Aqui estão exemplos de pessoas como nós que decolaram na carreira 

de  expert e hoje, muitos deles, ensinam como ser um  expert de 

sucesso:

Lara Nesteruk - nutricionista e 

infoprodutora, responsável pelos cursos 

“Saúde em negócios”, “Bem bolado” e 

“Emagrecimento”. Possui mais de um 

milhão de seguidores no Instagram. 

Frequentemente “cancelada” por suas 

opiniões fortes, mesmo assim seu 

público só cresce.

Érico Rocha - é o maior especialista 

em lançamentos digitais no Brasil, 

considerado guru do Marketing de 

lançamentos. Seu principal produto é o 

“Fórmula de Lançamento” e seu maior 

objetivo é ajudar empreendedores a 

atingirem faturamentos de 6, 7 ou até 8 

dígitos em 7 dias consecutivos.
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Ícaro de Carvalho - é empreendedor, 

marqueteiro e estrategista digital. 

Fundador do “O Novo Mercado”, 

uma das maiores escolas online de 

marketing digital do Brasil. Famoso 

por suas respostas sinceras e bem 

elaboradas na “caixinha” do Instagram.

Pedro Sobral -  criador da maior 

comunidade de gestores de tráfego 

do Brasil, a “Comunidade Sobral de 

Tráfego”.Já administrou milhões de 

reais em publicidade online e é o maior 

especialista em anúncios online do 

país

Mairo Vergara - professor de inglês, 

empreendedor digital, criador do site 

e curso de inglês “Mairo Vergara”, 

um dos cursos online de inglês mais 

vendidos no Brasil.
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Hyeser Souza - criou seu primeiro 

Instagram aos 13 anos, tem mais de 

1 milhão de seguidores. Segundo 

seu LinkedIn, é criador do maior 

Instagram de diálogos do Mundo. 

Seu sonho é ensinar para as pessoas 

como criar um perfil do zero e crescer 

organicamente de forma que você 

consiga vender seu produto ou até 

mesmo sua imagem.

Wendell Carvalho - é especialista 

em mudanças comportamentais e 

estratégias para atingir metas. Auxilia 

e treina pessoas para evoluírem em 

todos os aspectos de sua vida. É 

conhecido por sua energia, motivação, 

e entrega em suas apresentações.  

Nas redes sociais mostra seu estilo de 

vida luxuoso, demonstrando para os 

seguidores que todos são capazes.
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Agora que você já sabe como se tornar um expert e que essa profissão 

é bastante promissora para o futuro que já chegou, queremos te 

ajudar a tirar os seus sonhos do papel e passar para o digital.

Muitas dúvidas podem surgir, muito receio em começar do absoluto 

zero no digital podem permear a sua cabeça e te fazer ficar ainda 

mais confuso com toda essa avalanche digital.

Então queremos te convidar a embarcar com a gente nessa viagem 

no mundo digital!

Prazer, ajudaremos você a se tornar o próximo EXPERT DE SUCESSO!
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o f u t u r o  é  a g o r a !
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PUC, é licenciado em Matemática pela UNESP.

Apaixonado pela educação, atua profi ssionalmente há mais de 15 anos 

como Consultor Educacional, Consultor de Negócios e Coordenador 

Geral de Projetos Educacionais e Soluções Inteligentes, além de ser 

Formador de Educadores na área de Matemática e Qualifi cação de 

Gestores Educacionais, ministra palestras, minicursos, colóquios em 

Universidades, Empresas e Redes Municipais/Estaduais de Educação 

com foco em pesquisa, formação inicial e continuada de professores, 

tecnologia e gestão pública. É pesquisador e articulista de assuntos 

relacionados à docência. Acredita plenamente que o papel do 

professor na sociedade é ser um agente transformador de vidas, e 

que somente através da educação seremos capazes de transformar o 

mundo em um lugar melhor e inclusivo para as futuras gerações.
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