
Indústria interativa
procura jovens talentos
A carência de profissionais de marketing digital após o crash da internet
na virada do século impôs novas formas de recrutamento nas universidades
CIBELE SANTOS

Uma pesquisa da Aquent Mar-
keting Staffing publicada em março
(publicada na última edição de
Meio & Mensagem) mostrou que
a maioria das gigantescas corpora-
ções norte-americanas incluídas na
lista Fortune 500 de 2006 pretende
incrementar significativamente
seus investimentos em marketing
online, o que terá repercussão
direta sobre o nível de contratação
de profissionais da área.

Um sinal de que esse recruta-
mento não será fácil, entretanto,
tem sido as inúmeras iniciativas
recentes de anunciantes, agências
publicitárias e publishers da inter-
net nas universidades dos Estados
Unidos para tentar convencer
jovens formandos ou alunos de
pós-graduação sobre o brilhante
futuro do mercado digital — um
cenário semelhante ao do boom
da internet no final dos anos 90,
embora em escala mais contida.

Em Nova York, já no começo
de 2004, o acelerado avanço do
marketing digital nos Estados
Unidos — uma indústria que de-
verá crescer de US$ 12,5 bilhões
em 2005 para US$ 28,5 bilhões
em 2010 —, associado à carência

de talentos especializados na
área, levou publishers e agências
interativas a se unirem para lan-
çar o 212, um clube de profissio-
nais de nível sênior empenhados
em expandir a cultura online no
país. Uma das iniciativas do gru-
po, que hoje conta com mais de
4 mil membros, foi o lançamento
do Interactive Advertising Career
Day and Recruitment Fair, evento
de um único dia focalizado no
"pessoal de níveis júnior e médio
que faz nosso negócio funcionar
em bases diárias", como disse na
época o presidente do 212, Brian
Quinn, responsável pela venda
de publicidade do CBS Market-
Watch: "A maioria das conferên-
cias e eventos de internet visa os
executivos sêniores, mas nossa
esperança é de que o 212 ofere-
ça a esses jovens um ambiente
positivo com oportunidades de
carreira, enriquecimento e cres-
cimento pessoal".

FEIRA INTERATIVA
Para a MSN (Microsoft

Corp.), patrocinadora oficial do
evento, o encontro deste ano
continuou enfatizando a intera-

ção e a formação dos mais de 600
estudantes registrados gratuita-
mente — a maioria graduada em
finanças, marketing e business
em faculdades conceituadas e
que já completou ao menos um
estágio em agências ou em em-
presas da Fortune 500.

"Queremos dar aos estudan-
tes a oportunidade de interação.
Acho que todos os publishers
de internet e todas as agências
publicitárias reconhecem o
quanto o meio online está cres-
cendo — e essa escalada exige
de todos nós reunir um pool de
talentos e instruir os universi-
tários e alunos de MBAs sobre
a propaganda online e a grande
carreira que ela oferece", afirma
Lisa Utzschneider, diretora da
MSN. Segundo ela, a maioria
das vagas da rede da Microsoft
é de nível júnior, em geral na
área de vendas (o que inclui
atendimento e suporte de ven-
das). "Eles começam atendendo
os clientes de propaganda de
busca e display, depois continu-
am em gerenciamento de conta
ou vendas. Como muitos dos
publishers de internet, estamos

crescendo tão aceleradamente
que precisamos de grandes
talentos tirados diretamente da
universidade."

Uma das conferências do
encontro, apresentada por exe-
cutivos do The Wall Street Jour-
nal, da Avenue A/Razorfish, da
CBS Digital e da MindShare
Interaction, enfatizou o rápido
crescimento e as inovações do
espaço interativo. Jim Warner,
do The Wall Street Journal, disse
aos participantes que agências
como a Avenue A/Razorfish estão
"desesperadas" por candidatos
qualificados: "Estamos cres-
cendo tão rapidamente que não
conseguimos encontrar pessoas
que nos ajudem a atender o po-
tencial de expansão".

Além da repetição de alguns
painéis da conferência de 2005
(entre eles Um Dia na Vida de
um Profissional Digital), outros
dois foram introduzidos neste
ano: o Digital Luminaries, apre-
sentado por executivos de Con-
sumer Media Group (Dow Jones
& Co.), AvenueA/Razorfish, CBS
Digital e MindShare Interaction,
que reafirmaram sua paixão pela
indústria online e contaram so-
bre a evolução de suas carreiras;
e outro, apresentado por estu-
dantes contratados na feira do
ano anterior, acerca da procura
por emprego e da experiência
adquirida nos cargos atuais.

CONTRATAÇÃO DIRETA
No geral, mais de 25 estandes

patrocinados por um mix de
empresas de internet, agências,
portais e fornecedores de tecno-
logia tentaram aliciar candidatos
potenciais. Dentre essas com-
panhias, destacam-se Avenue
A/Razorfish, Beyond Interacti-
ve, Carat Fusion, CheetahMail,
CNET, Conde Nast, Datran Me-
dia, Efficient Frontier, Google,
Horizon Media, lAC/Ask.com,
Modem Media, NYTimes/About.
com, Ogilvy, OMD e Turner.

Não foram divulgados de-
talhes deste ano, mas os de
2005 foram produtivos para
várias empresas participantes.
A MSNBC.com, por exemplo,
coletou 130 currículos e agendou
12 entrevistas, enquanto a iCros-
sing, especializada em search
advertising, reuniu 50 currículos
(dos quais selecionou quatro

candidatos). Para os estudantes,
o benefício foi mútuo. "Acho que
foi a melhor feira de empregos
das quais participei. Essa é uma
das poucas indústrias que real-
mente estão contratando", disse
na época Calvel Khan, graduado
em marketing no ano passado e
um dos contratados da Media
Contacts, rede interativa da di-
visão MPG da Havas Advertising.
"Estou muito interessado na
área. No momento em que a mí-
dia tradicional está atingindo um
patamar, a propaganda online se
tornou a área de maior cresci-
mento — e uma das coisas que
me atraem é que não preciso de
cinco anos de experiência nessa
indústria", acrescentou.

Ben Finkel, recrutador de
criativos interativos para Roz
Goldfarb Associates, disse que o
mercado para os candidatos de
nível júnior está muito aquecido:
"Acho que é uma ótima hora para
sair da faculdade. No mundo das
agências não há uma grande dis-
tância desse nível para o médio.
No caso de grandes talentos,
depois de dois anos mergulhados
no mix de uma agência agitada
eles vão ser contratados já no
terceiro ano". Isso não quer dizer
que hoje exista um excesso de
candidatos de níveis médio e sê-
nior: "Estou tentando preencher
vários cargos em aberto. Há três
anos havia 12 candidatos para
cada vaga — as empresas nem
precisariam levantar o telefone,
teriam apenas de espalhar a
oferta". Por outro lado, diz, esse
impulso do recrutamento está
longe do boom de 1999, quando
as agências contratavam até 30
pessoas por mês.

Uma das razões de a oferta
de profissionais estar menor,
diz Amy Auerbach, tesoureira
do 212 e diretora de conta da
Media Contacts, é que 60% das
pessoas que se "queimaram" no
crash das pontocom foram ca-
nalizadas para outros negócios.
"Agora, que a indústria está se
recuperando, não há pessoal
suficiente. O melhor é atrair os
jovens, que estarão atuantes a
longo prazo."

MUDANÇA DE VALORES
Uma diferença marcante

entre o mercado dos anos de
1998-1999 e o de hoje, observou
Finkel, recrutador da Roz Gol-
dfarb, é que os salários atuais es-
tão longe dos reajustes de US$ 10
mil que jovens de 23 anos rece-
biam a cada oito meses na época
— o que Utzschneider, da MSN,

atribui a uma grande mudança
de valores: "Os universitários que
temos contratado atualmente
dão mais valor à nossa cultura,
aos recursos de treinamento, ao
ambiente de trabalho, à evolução
da carreira, às oportunidades de
liderança e ao grau de inovação
dos nossos produtos. O potencial
de ganhos se tornou muito me-
nos importante".
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