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As dificuldades de contratar pessoas que saibam criar, vender e mensurar a publicidade na 
Internet estão limitando o ritmo em que os marqueteiros podem canalizar dinheiro da mídia 
tradicional para grandes operações na Internet como MySpace, YouTube e outros sites de 
vídeo. 
 
Segundo executivos da indústria de mídia e publicidade, um dos maiores obstáculos para um 
crescimento mais rápido da publicidade online - especialmente a publicidade em vídeo online - 
é a falta de profissionais experientes. 
 
De maneira semelhante ao boom da Internet nos anos 90, não há um banco de profissionais 
experientes porque as utilizações da mídia online são muito novas. Isto se aplica 
especialmente a encontrar pessoal para administrar a explosão de conteúdo gerado por 
usuários, que permite que as pessoas copiem, editem, comuniquem e compartilhem texto, 
áudio e vídeo com facilidade. 
 
Para os anunciantes, transferir os gastos da mídia tradicional como a televisão para 
alternativas online pode resultar em uma carga de trabalho muito maior, o que ressalta a 
escassez de profissionais. 
 
"A Internet é um espaço menos linear, controlado pelo consumidor, e isso torna as estratégias 
de publicidade muito mais complexas do que as utilizadas para a televisão", disse James 
Kiernan, diretor digital associado na MediaVest. "Existe uma falta de talentos no lado da 
agência e marketing e no lado da publicação online." 
 
A Web é o setor de crescimento mais rápido em publicidade. Nos EUA os gastos deverão subir 
quase 30% este ano, chegando a US$ 16 bilhões. No resto do mundo o crescimento deverá 
alcançar 35% este ano, aumentando os gastos para US$ 11,6 bilhões, segundo estimativas da 
Merrill Lynch. 
 
A quantia gasta em televisão e outras publicidades é muito maior, atingindo US$ 292 bilhões 
somente nos EUA, mas os gastos online estão crescendo mais depressa. 
 
A proliferação de conexões de Internet de alta velocidade alimentou o crescimento de redes 
sociais como MySpace, Facebook e Bebo e sites de vídeos como YouTube. Alguns destes 
tornaram-se os destinos mais populares na web em curto espaço de tempo, resultando em 
uma corrida de novatas que esperam conseguir uma fatia de audiência semelhante. 
 
Os modelos empresariais de muitas dessas novatas se baseiam em atrair publicidade. A 
escassez de pessoal qualificado significa que isto é mais fácil falar do que fazer. "Existe uma 
escassez de pessoas talentosas", disse Robin Kent, ex-diretor-executivo da Universal McCann 
Worldwide. 
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