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novas formas de pensar ações para 
a internet. “Em primeiro lugar 
eu faço um estudo do mercado 
monitorando ações, produtos e 
serviços inovadores. É daí que 
pode sair uma idéia para definir as 
campanhas, sendo que participo 
também do processo criativo”, 
conta Merigo. 

Caso semelhante é o de Tiago 
Luz, que trocou São Paulo por 
Curitiba para assumir as gerências 
de SEO, data intelligence (DI) e 
gadgets/widgets na agência Mídia 
Digital. No auge dos seus 30 anos, 
Luz é encarregado de coordenar 
equipes que trabalham para otimi-

Cargos recém-criados nas agências digitais
Analista de métricas — profissional que define as métricas fazendo mensuração e 
análise de resultados.

Analista de tendências — profissional que estuda o mercado elegendo as princi-
pais inovações da internet. Também participa dos processos criativos aplicando 
conceitos e ferramentas. 

Coordenador de quality assurance — profissional que testa a qualidade dos sites 
desenvolvidos pela agência de forma a garantir que as expectativas do cliente 
sejam atendidas e que tudo funcione de acordo com o previsto.

Coordenador de varejo — profissional que faz gestão de contas para clientes que 
desejam fazer da internet uma ferramenta geradora de vendas de produtos e 
serviços.  

Gerente de data intelligence (DI) — profissional que lidera os analistas de métri-
cas apontando caminhos para campanhas ou sites quando algo deve ser mudado 
durante a execução. 

Gerente de digital consumer strategy — profissional responsável pela análise 
crítica de pontos como comportamento de consumo e tendências digitais. Elabora 
estratégias e examina o que é relevante para trabalhar a interatividade. 

Gerente de search engine optmization (SEO) — profissional que trabalha para 
melhorar a qualidade e aumentar a quantidade de links patrocinados, buscas 
orgânicas e buscas naturais, levando em conta o conteúdo dos sites e produtos 
dos clientes. 

Gerente de social media — profissional focado em entender redes sociais como 
Orkut e MySpace levando suas percepções para o processo de desenvolvimento da 
comunicação. 

Gerente de widgets/gadgets — profissional que procura otimizar o espaço de 
banners dentro dos portais deixando-os com mais conteúdo, informações e 
interatividade. 

Mobile expert — profissional focado na internet em plataformas móveis analisan-
do particularidades do canal e desenhando projetos específicos.

Motion designer — profissional com domínio em ferramentas de modelagem em 
três dimensões para desenhar interfaces de web mais animadas, dinâmicas e 
impactantes.  

Project management office — profissional dirigido aos processos de forma geral. 
Ele define e audita trabalhos para os clientes desenvolvendo ferramentas de 
controle de forma a dar estabilidade às equipes de trabalho. 

O amadurecimento da internet 
como mídia e, por conseqüência, o 
crescimento das agências digitais 
especializadas ou a criação de seto-
res específicos dentro das agências 
tidas como tradicionais impôs uma 
nova dinâmica ao mercado. De 
alguns anos para cá, a mudança no 
posicionamento dos anunciantes 
— que passaram a dar uma atenção 
maior à relação de suas marcas com 
os públicos-alvos através da rede 
—, unida ao poder e liberdade de 
expressão adquiridos pelos consu-
midores, fez crescer de forma expo-
nencial a procura por profissionais 
especializados a fim de garantir 
uma presença digital satisfatória 
e produtiva. Sinais inevitáveis da 
evolução do mundo online pós-
estouro da bolha — naturalmente 
vistos com bons olhos —, mas que 
acabaram por provocar uma espé-
cie de batalha na busca por talentos 
e mão-de-obra especializada. 

Junto com o crescimento da 
internet e o aumento de braços a 
serem trabalhados dentro desse 
ambiente, uma série de novos car-

Profissionais que valem ouro
Avanço da internet traz consigo novas competências e causa falta de mão-de-obra no mercado digital
Mariana Ditolvo

Antony Martins: TV1 contabiliza dez vagas 
em aberto à espera de candidatos

gos (ver quadro nesta página) 
foram aparecendo e trazendo dor 
de cabeça na hora de contratar. São 
alguns deles: gerente de search en-
gine optimization (SEO), analistas 
de métricas e tendências, gerente 
de social media e coordenador de 
quality assurance. “Nos últimos 

oferta é muito pequena perto da 
demanda, e para tentar preencher 
essas vagas precisamos às vezes 
comprar experiência das empresas 
concorrentes ou olhar para outros 
mercados — como empresas de 
software e telefonia móvel — para 
encontrar pessoas inteligentes e 

através de seu blog Brainstorm#9 
que o jovem de 26 anos foi cha-
mado para inaugurar na Fischer 
América o cargo de analista de 
tendências. Na função desde 2005, 
Merigo conta que faz parte do seu 
trabalho colocar “uma pulga atrás 
da orelha” da equipe estimulando 

zar os resultados de buscas e links 
patrocinados, criar banners mais 
interativos e com mais informações 
— área chamada de widgets e 
gadgets — e analisar as métricas 
para executar os caminhos certos 
em determinadas campanhas. 
“Profissionais para essas novas 

Denys Monteiro: Fesa registra aumento 
de 35% na procura por profissionais

Tiago Luz trocou São Paulo por Curitiba 
para assumir novo cargo na Mídia Digital

Carlos Merigo inaugura na Fischer 
América o cargo de analista de tendências
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18 meses tivemos um aumento de 
35% na procura de profissionais 
de alta gerência para ocupar car-
gos recém-criados e atender ao 
crescimento da internet no Brasil”, 
conta Denys Monteiro, sócio da 
empresa de recrutamento de exe-
cutivos Fesa Global Recruiters. “A 

dinâmicas”, conta Monteiro.
Com perfis bastante parecidos, 

esses novos recrutados geralmen-
te são jovens e entram para as 
agências para serem treinados e 
aproveitados de maneira completa. 
Carlos Merigo é um desses exem-
plos. Formado em publicidade, foi 

funções valem ouro no mercado. Já 
ouvi de alguns headhunters que di-
nheiro não é problema, sendo que 
algumas propostas podem chegar 
a R$ 12 mil por mês”, comenta Luz. 
“Os profissionais estão supervalo-
rizados e como são muito jovens 
acabam seduzidos por grandes 
propostas”, diz Luciana Bastos, da 
The Talent Business, empresa de 
headhunting.  

Dentre as novas atribuições 
que prometem ganhar mais espaço 
e integrar as frentes de trabalho da 
maioria das agências digitais apa-
rece a gerência de redes sociais. 
A chamada “social media” prevê 
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avaliar ambientes relevantes den-
tro dos sites de relacionamento, 
como Orkut, para aprimorar a co-
municação de marcas e construir 
reputações na rede. 

“Hoje em dia não dá para pen-
sar na internet sem isso. Além de 
analisar esses sites, o profissional 
dedicado a essa área participa de 
todas as etapas do trabalho — pla-
nejando, executando e acompa-
nhando os resultados de qualquer 
ação”, diz Abel Reis, presidente da 
AgênciaClick. Outra delas é a área 
responsável pela coordenação de 
varejo, que consiste na gestão das 
contas de clientes que almejam 
investir na internet para gerar 
vendas de produtos e serviços. 
“Estão sendo abertas também 
vagas para cargos como motion 
designer — que exige domínio em 
ferramentas avançadas de desenho 
e programação — e para mobile 
expert para trabalhar a internet 
nas plataformas móveis”, completa 
Antony Martins, diretor executivo 
da TV1, que afirma ter cerca de 
dez vagas em aberto à espera de 
candidatos. 

Manutenção da equipe
Com uma participação ainda 

pequena no bolo publicitário — a 
internet fechou 2007 com 2,7% do 
total das verbas investidas pelos 
anunciantes —, a expectativa é 
que essa mídia abocanhe fatias 
cada vez maiores e exija profis-
sionais ainda mais capacitados e 
antenados. “O mercado está extre-
mamente agressivo e isso acabou, 
inclusive, inflacionando os salários. 
O valor que pagávamos para um 
profissional ‘pleno’ hoje cobre os 
custos de um ‘júnior’. A saída é 
preservar nossos funcionários da 
exposição e oferecer atrativos 
além do financeiro para mantê-los 
na agência”, diz Marcelo Tripoli, 
presidente da iThink. 

Justamente para assegurar a 
permanência de seus preciosos tra-
balhadores, a maioria das agências 
— que têm, em média, dobrado o 
número de funcionários em seus 
quadros — estrutura seus setores 
de RH de forma a oferecer incen-
tivos que vão desde bonificações 
e estrutura de trabalho até cursos 
de especialização e oportunidade 
de crescimento. “Existem bons 
cursos profissionalizantes, mas não 
há uma faculdade de internet. A 
solução é oferecer boas condições 
de trabalho, saciando a sede de 
conhecimentos desses jovens e 
juntar cabeças que pensem no as-
pecto multidisciplinar da internet”, 
acredita Marcello Póvoa, sócio da 
MPP Solutions. 

“A rede ainda tem muito a 
amadurecer, e o problema para 
encontrar bons profissionais deve-
rá permanecer. A tendência é que 
cada vez mais as agências busquem 
automatizar seus processos miran-
do não apenas nomes interessantes 
para funções, mas a formação de 
times que entreguem grandes 
projetos com evolução prática e 
operacional”, conclui Póvoa.  
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