
Assédio à criatividade
online verde-e-amarela
Pelo menos dez profissionais brasileiros estão na lista de headhunters
para trabalhar no exterior nos próximos meses
DANIELE DO NASCIMENTO MADUREIRA

A mudança de Fernanda Romano,
ex-diretora de internet da DM9DDB,
para a Lowe de Nova York (EUA) no mês
passado é mais uma migração que ocorreu
entre os profissionais brasileiros de mídia
online, que vêm engrossando o time de
agências no exterior nos últimos anos.
O movimento promete não parar por aí:
"Já vi nas mãos de alguns headhunters o
portfólio de pelo menos outros dez criati-
vos relativamente expressivos", diz Paulo
Jorge Pereira, mais conhecido como PJ,
diretor executivo de criação da agência
digital AKQA, em San Francisco (EUA).

Ele deixou no início do ano a diretoria de
criação da AgênciaClick, da qual continua
sócio, para se dedicar à nova empreitada

- para onde já levou,em agosto, outro
brasileiro: Mauro Alencar, que estava na
Blast Radius, de Toronto (Canadá).

"O Brasil ganha muitos prêmios, e isso
ajuda a aumentar a visibilidade dos criati-
vos", diz PJ, laureado com o Grand Prix de
Carmes em 2000, ano de estréia do Cyber
Lions, e que na edição 2005 do maior
evento publicitário mundial presidiu a
categoria. A lista de criativos de mídia
online no exterior impressiona: Thiago
Zanato (também na AKQA), Christian
Hass e Mauro Cavaletti (ambos na Orga-
nic), Paulo Melchiori (Modem Media) e
Thais Lima e Fábio Costa (os dois na Blast
Radius), só para citar alguns.

O que mais chama a atenção é que es-
ses profissionais não foram para a matriz
ou outras unidades mundiais da agência
em que trabalhavam no Brasil: houve uma
busca de talentos em território nacional
que, tudo indica, tende a se intensificar.

PÓLO EM SAN FRANCISCO
"O mercado daqui aqueceu muito, e as

agências querem ter as melhores pessoas
sem se restringir aos profissionais locais",
afirma o diretor da AKQA, ressaltando, no
entanto, que talento em mídia online não é
exclusividade do Brasil. "Há muitos canaden-
ses e asiáticos sendo contratados também",
diz PJ. No exterior, segundo ele, em algumas
das maiores concorrências de propaganda é
obrigatória a apresentação de propostas de
mídia online, daí a maior demanda.

"Fui visitar o Google, em San Fran-
cisco, no mês passado, e encontrei um
pólo de brasileiros trabalhando no setor

Cabral: pólo de brasileiros trabalhando em mídia
online em San Francisco

por lá", diz Pedro Cabral, presidente da
AgênciaClick, que também considera
os festivais internacionais uma grande
vitrine. Há dois anos consecutivos o
Brasil lidera a competição Cyber Lions,
em Cannes: em 2004, foram 23 Leões;
neste ano, 22.

A dobradinha sucesso em Cannes e
carreira internacional vem funcionando
há pelo menos três edições. A excelente

PJ: mercado norte-americano aqueceu muito e as
agências querem ter as melhores pessoas

performance da DM9DDB na França - a
agência foi escolhida a melhor do ano e
também levou o Grand Prix - foi decisiva
para selar a saída de Fernanda Romano.
No ano passado, foi a vez de a Click estar
entre as mais premiadas, com três Leões
(a agência soma 14 ao todo nas seis edi-
ções de Cyber Lions), levando o diretor
de criação PJ Pereira para a AKQA, em
janeiro. Em 2003, a AlmapBBDO, que

voltou de Cannes como a brasileira m»
premiada e trouxe dois Leões em Cyber,
perdeu, na metade de 2004, o diretor de
criação de internet Fábio Costa para a
Blast Radius.

ADAPTAÇÃO E VISTO
Embora esteja despontando como ter-

reno fértil para os talentos da mídia online
nacional, o mercado de trabalho no exte-
rior não é feito só de glórias. O período
de adaptação, natural em qualquer outra
carreira, costuma ser complexo. "Traba-
lhar a partir de outro idioma e com outra
mentalidade é o mais difícil, na verdade
Acho que não vou me acostumar nunca'
diz PJ, que se surpreendeu com a baixa
produtividade de lá.

"O povo daqui sai muito cedo, trabalha
pouco", diz ele, feliz pelo fato do seu dupla
de criação, japonês, também acreditar
que trabalho bom não vem sem suor. Os
seis primeiros meses, segundo PJ, foram
os mais difíceis. "Mas logo depois de
Cannes as coisas melhoraram bastante
O time ficou mais completo depois que
eu contratei gente do mundo todo, mais
de 50 pessoas", afirma.

Outra dificuldade comum para os bra-
sileiros é o processo de visto. "Se vier para
cá, é preciso que seja para uma agência
em que acredite que possa ser. feliz por
muito tempo - - porque se perder o em-
prego ou se a agência fechar, vai ser pre-
ciso voltar para o Brasil", diz PJ. "No mais,
é estar com um inglês afiado - - e ainda
assim preparado para não entender nada
quando chegar - e se acostumar com um
padrão internacional de qualidade, já que
o padrão é mundial."
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Click investe na retenção de talentos
Existe um lado mau em ser considerada

"devoradora de Cyber em Cannes", garante
Pedro Cabral, presidente da AgênciaClick, que
conquistou a alcunha. "O assédio sobre os nos-
sos profissionais é intenso", diz o empresário,
que não deseja criar a mítica de que a Click
seja um dos maiores celeiros de criativos da
web. Compreensível. Desde que a categoria
Cyber Lions veio à luz no Festival de Cannes,
em 2000, a agência acumulou 14 Leões.

Entre as premiações One Show Interactive,
London International Awards e Clio Awards,
foram 19. Em âmbito nacional, pode-se perder
a conta dos títulos: só no Prêmio MMonline
MSN, promovido por Meio & Mensagem e
Microsoft, a agência se tornou tetracampeã,
ganhando todas as edições. Em contrapartida,
a Click, fundada oficialmente há seis anos,
chegou a ter a espantosa taxa de 60% de rota-
tividade de profissionais.

Criada há dois anos, a área de recursos
humanos da empresa colocou em prática um

plano de retenção. A missão ficou a cargo de
Rodrigo Ladeira (ex-Pepsi e Intelig). Em um
ambiente com cerca de 250 colaboradores,
50 deles como temporários, Ladeira precisou
investir no processo de seleção. "Uma contra-
tação malfeita gera prejuízo", salienta o exe-
cutivo. Testes de redação e raciocínio lógico, e
mesmo os específicos—como linguagem Java
-, passaram a ser aplicados.

Para os funcionários, a mudança mais
significativa foi a implantação do plano de
carreira, a partir da definição de cargos e
faixas salariais. "Para ascender na empresa,
há uma avaliação de desempenho a cada seis
meses", afirma Ladeira.

Foram implantados ainda dois programas
de reconhecimento: "Qual a pessoa que mais
colaborou com você?", uma eleição entre os
funcionários que procura reforçar o sentimen-
to de trabalho em equipe, e "O que mais faz
diferença para o cliente?", quando um comitê
formado pela diretoria escolhe um serviço que

se mostrou especialmente importante para
os resultados do cliente. Para os vencedores,
viagens com acompanhante.

Outros mimos que contribuem para
tornar o ambiente de trabalho um local dese-
jável: massagista a cada sete dias, manicure
duas vezes por semana e jogo de futebol às
quartas-feiras, além de um serviço de van
diário exclusivamente para o transporte dos
funcionários no horário do almoço. "Como
há poucas opções de restaurante nas proxi-
midades, o sistema funciona das 12h às 14h
levando o pessoal ao shopping."

O resultado foi imediato: se no ano passa-
do 29 pessoas deixaram a Click, apenas oito
tomaram tal iniciativa neste ano. Além disso,
em uma pesquisa de clima organizacional
constatou-se que mais de 90% dos profissio-
nais têm orgulho de trabalhar na empresa.
Para não perder o costume, ela levou, no
final do mês passado, o Destaque RH 2005,
conferido pela Gestão e RH Editora. (DNM)
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