


Apesar de seu espírito jovial, o mercado de

internet pode se orgulhar da longa caminhada

percorrida ao longo desses mais de dez anos de

existência de seu uso comercial. Após sofrer uma

grande crise, no ano de 2000, conhecido como

estouro da bolha, o segmento soube aprender

com os erros, reestruturar as suas bases e nova-

mente se tornar um campo de sonhos e possibi-

lidades infinitas para quem pretende consolidar

seus negócios.

Na busca pelo conhecimento histórico, além

dos conceitos e das tecnologias em uso e desuso,

as transformações no perfil do profissional, como

o surgimento e o desaparecimento de cargos,

alta e baixa das remunerações, entre outros

aspectos, surgem como um retrato fiel dos princi-

pais acontecimentos ocorridos no meio.

"Algumas transformações importantes acon-

teceram nos últimos anos. Primeiro, a valorização

do profissional com perfil de comunicação. O

profissional que trabalha com internet deixou

de ser apenas um profissional de tecnologia.

Segundo, a especialização e as novas carreiras.

O generalista perdeu lugar para os diversos

especialistas que são necessários hoje para se

realizar um projeto interativo. E, por fim, com o

crescimento e a maturidade do mercado, veio a

valorização salarial desses profissionais", resume

Raphael Vasconcellos, diretor executivo de cria-

ção da AgênciaClick (www.agenciaclick.com.br).

"Acredito que a principal foi a obrigação

que o mercado impôs na profissionalização e na

agilidade no aprendizado de novas tecnologias.

Com o tempo, o profissional de web também

precisou ser mais flexível e passou a se fami-

liarizar um pouco mais com o mercado, e não

apenas com a atividade produtiva", acrescenta

Ludmilla Rossi, diretora criativa da Mkt Virtual

(www.mktvirtual.com.br).

A seguir, vamos conferir o relato de quem

vive a prática deste mercado, para traçarmos o

perfil do profissional desejado atualmente pelas

agências, como elas procuram remunerar seus

talentos, além de descobrirmos em quais regiões

do país estão as principais oportunidades.

Generalista, não. Seja um especialista!

Uma opinião parece ser unânime na visão

de quem comanda uma agência ncrpaís: a morte

do profissional generalista, uma espécie tão

valorizada há alguns anos. "Quando iniciamos,

em 1998, os sites existiam tão somente como

vitrines. Apenas os portais tinham uma abertura

para profissionais da área de TI. Naquela época,

o 'profissional' desejado sabia de tudo um pouco:

de design, de HTML, de Photoshop, de confi-

guração de servidores etc. Tais 'mestres' eram

disputados a tapa e, quando reconhecidos como

competentes, tinham uma ótima remuneração

exatamente por causa de seu perfil generalista.

Autodidatas também estavam em alta até por

causa da inexistência de cursos específicos nesta

área. Hoje, quem sabe um pouco de tudo, sabe

muito de nada", alerta Eduardo Costa, diretor

geral da Phocus Interact (www.phocus.com.br).

"O generalista está morrendo em produção.

Quem sabe direção de arte, programa, faz um

certo 3D e também anima no After Effects está

fadado a não fazer nada excepcionalmente bem e

perder a sua posição. Hoje, agências com traba-

lhos impactantes precisam de gente especiali-

zada", complementa André Matarazzo, sócio da

Gringo.nu (www.gringo.nu).

Esse cenário transparece a própria evolução

da web. "Ela mudou demais. Passou de grande

vitrine para uma ferramenta voltada a serviços ou

relacionamento. E em vários meios, não somente

no computador. O terreno nas agências hoje está

bem demarcado: planejamento, criação, mídia,

atendimento, TI, com diversas ramificações dentro

de cada setor. O perfil é o do especialista: o fera

em Flash, em ActionScript, em programação, em

análise de banco de dados, em interfaces, em

gerência de projetos, o expert em SEO etc. Quem

é especialista talentoso e/ou promissor em uma

área específica é que é disputado pelas agências.

O autodidata hoje é o 'ignorante por conta pró-

pria'. Valorização profissional passa por formação.

Vale ser autodidata em áreas afins (afinal, conheci-

mento continua sendo poder), após você ser espe-

cialista em uma área específica", orienta Eduardo.



O que as agências desejam de um

profissional?

Paixão pelo segmento, mente aberta para o

aprendizado de novos conceitos e novas tecnologias

e facilidade no relacionamento com as pessoas. Talvez

estas sejam as características básicas para um profis-

sional conseguir buscar seu espaço neste mercado.

"É preciso ser competente, comprometido com o

trabalho, com capacidade para aprender, compartilhar

e se adaptar aos cenários em constante mutação. Ter

um bom conhecimento sobre todo o processo que

envolve o planejamento e o desenvolvimento de um

projeto para a web, assim como as tecnologias envol-

vidas, mas ser especializado em uma área específica

no qual se pretende trabalhar. Fora esses atributos,

as agências preferem ainda pessoas amigáveis, fáceis

de relacionar e bem informados sobre o que acontece

no mercado. Elas procuram aquele cara pró-ativo que

sempre busca soluções e alternativas diferentes para

resolver um problema", explica Otávio Silveira, diretor

de criação na D.Mark Web Design (www.dmarkweb.

com.br).

Pensando nisso, aliar a qualidade na criação dos

projetos com o foco no resultado torna o profissional

ainda mais valorizado no mercado. "Hoje, não tem

muito mais desculpa para um profissional fazer algo

'porque é legal, porque é bonito, porque eu gosto'.

Qualquer criação tem que ser muito bem "embasada,

pensada, contornar os problemas de cada marca, e,

às vezes, escolher o caminho mais cartesiano e fazê-lo

bem, porque é o que vai dar o melhor resultado. Na

Gringo, cada vez mais buscamos alguém com a capa-

cidade técnica muito primorosa, mas sempre atrelado

a um entendimento mais macro dos projetos, o que

também resvala na responsabilidade, comunicação

com a equipe, habilidade de ser um pouco diplomata

nas decisões etc.", ressalta André.

Outro detalhe importante envolve a visão sobre

os ganhos financeiros. "As agências digitais estão

correndo de profissionais oportunistas, aqueles que

buscam somente o ganho financeiro rápido. Eles

podem até ser contratados em casos de urgência, mas

serão os primeiros a serem desligados num momento

de dificuldade. Um conselho é: faça carreira, não fique

pulando de agência em agência em busca de uma

melhora de curto prazo, pois assim você terá dificul-

dades para se estabelecer numa boa posição, numa

boa agência no longo prazo", orienta Luiz Trindade,

diretor da iThink (www.ithink.com.br).

Atenção: faltam profissionais qualificados!

Um aspecto interessante surgiu quando a nossa

reportagem colhia os depoimentos dos diretores de

agência para saber o perfil desejado do profissional

de internet. Segundo Alessandro Cauduro, diretor de

TI e sócio da WSHaus (www.w3haus.com.br), apesar

da abundância de cursos, faculdades e certificações

com formações voltadas para o meio digital, o nível

dos profissionais não acompanhou essa evolução.

"Está cada vez mais raro encontrar candida-

tos qualificados. Fazer cursos que ensinam a usar

ferramentas não garante um bom profissional. Pela

falta de candidatos qualificados, temos optado por

melhorar processos internos e apostar na formação,

de novos talentos dentro da empresa", revela. "O

grande problema que as agências sofrem é a falta de

profissionais prontos para as necessidades que os

projetos demandam atualmente", argumenta Luiz.

Uma das razões para explicar tal cenário é a

distância entre a base teórica e a experiência prática

de muitos profissionais. "Tecnicamente, existe muito

profissional capacitado no mercado para as agências,

mas ainda acho que falta gente que consiga juntar

experiência prática com base teórica e técnicas

desenvolvidas. Faltam pessoas com muitos trabalhos

publicados, trabalhos que deram certo, trabalhos

que deram errado. Mas não só isso: sinto falta de

gente que tenha mais do que conhecimento do dia-a-

dia. Sinto falta de profissionais com bases sólidas de

conhecimento", alerta Raphael.

Assim, a conseqüência é um aumento da remune-

ração para quem conseguir preencher tais requisitos.

"Quanto mais sofisticado o trabalho ou inovador,

maior será a dificuldade em contratar e conseqüente-

mente maior deverá ser a remuneração para atrair os

, melhores talentos", diz Cezar Tegon, diretor presi-

dente da Elancers (www.elancers.net).



Como determinar a remuneração de um

profissional?

Diante de um mercado cada vez mais profis-

sional e com produção perto de níveis industriais,

surgem algumas dúvidas em relação aos parâme-

tros a serem utilizados para a estruturação dos

níveis salariais.

" Segundo Raphael, da Click, muitas vezes o

próprio mercado faz uma auto-regulação. "Usa-

mos essa realidade de mercado para começar a

montagem da nossa tabela de cargos e salários.

Além disso, contratamos pesquisas especializa-

das para confirmar essas impressões colhidas no

mercado e ajustarmos à realidade orçamentária

da agência", revela.

Na Mkt Virtual e na WSHaus, este processo

é acompanhado pela análise de desempenho de

seus colaboradores. "Procuramos traçar um plano

de carreira para ele, algo aprovisionado, mas que

vá acontecendo de acordo com os resultados que

ele demonstra. Se o profissional tiver experiência,

certamente conseguimos negociar um salário ini-

cial maior. Caso ele seja alguém cheio de vontade,

mas sem muita bagagem, negociaremos um salário

que irá crescer de acordo com a evolução e os

resultados. Claro que se possui um perfil humano

extraordinário, a vontade de contratá-lo se torna

maior ainda, e levamos tudo isso em consideração.

O quanto ele se identifica com a empresa e está

disposto a lutar por ela também é um dos pontos



que conta na hora de fecharmos o valor", afirma Ludmilla.

"Fazemos avaliações de feedback trimestrais para cada profis-

sional saber o que precisa fazer para crescer. Costumamos reco-

nhecer e aumentar a remuneração de acordo com a evolução pro-

fissional de cada um. Estamos agora criando um plano de carreira

para que os membros da equipe possam se planejar em longo

prazo. No nosso negócio, os funcionários possuem dois caminhos:

crescimento profissional ou saída da empresa", diz Alessandro.

Além destes aspectos, algumas agências partiram para a

remuneração por resultados. "Optamos por um modelo bem par-

ticipativo, onde a equipe de desenvolvimento tem um salário fixo,

mais comissões sobre os projetos e mais bonificações sobre metas

alcançadas. Isso faz com que todo o grupo se envolva de maneira

linear e fique atenta ao rendimento geral de todos os envolvidos

dentro de um projeto", relata Otávio, da D.Mark.

"Numa área onde o desenvolvimento tecnológico é contínuo,

o valor intrínseco de cada cargo é fundamentalmente estabelecido

em função das novas metodologias, técnicas e instrumentos de

trabalho utilizados. Essa flexibilidade dificulta a prática de sis-

temas de remuneração tradicionais, com salário fixo e planos de

carreiras com base em hierarquia. As práticas mais modernas para

atender as necessidades de remuneração desse grupo de profis-

sionais se utilizam de avaliações de habilidades e competências,

sistemas de cargos e salários amplos, e programas de bônus e

remuneração variável", constata Mário Fagundes, coordenador

da Pesquisa Salarial e de Benefícios da Catho Online (www.

catho.com.br).

Onde estão as oportunidades?

À primeira vista, as grandes metrópoles brasileiras (São

Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte) continuam sendo os

centros que mais necessitam de mão-de-obra no segmento.

"Mas também esses são os locais onde encontramos as



maiores ofertas de profissionais - quantidade que, em alguns casos,

supera a demanda. Assim, essa relação entre a oferta e a procura

implica em médias salariais menores", revela Mário Fagundes, da

Catho (confira os boxes nas páginas 36 e 37).

Porém, ao longo dos últimos anos, é impossível fechar os

olhos para a expansão do mercado digital em diversas regiões do

país. Dessa forma, Campinas e Recife surgem como os centros

regionais, fora do eixo Rio-SP-BH, que mais demandam profissio-

nais atualmente.

"Por motivos diferentes, a reíação de oferta e procura influen-

cia diretamente nos salários praticados. Na região de Campinas,

a grande quantidade de universidades, centros de estudos e de

desenvolvimento tecnológico produzem profissionais altamente

capacitados, que, ao se movimentarem dentro do mercado de tra-

balho, acabam elevando as tendências salariais. Na grande Recife, o

Pólo de Desenvolvimento Tecnológico não dispõe de mão-de-obra

local no nível de exigência técnica e quantidade que os investimen-

tos privados e incentivos públicos requerem. Essa quebra na rela-

ção de oferta e procura também inflaciona os salários em virtude

da necessidade de se importar profissionais do Sul do país, e, em

segundo lugar, da Grande Salvador", analisa Mário.

Não podemos nos esquecer também que a possibilidade do

trabalho à distância promete causar novas mudanças neste cenário.

"Ainda existem no mercado brasileiro regiões que pagam mais e

outras que pagam menos, porém como hoje o profissional da era

digital pode trabalhar de qualquer lugar, a qualquer hora, a tendên-

cia é que os salários ganhem um equilíbrio e maior independência

da região em que a empresa atue. Claro que, para cargos de apoio

que precisam de atuação local (no local físico), as diferenças devem

perdurar por um tempo, mas se o mercado continuar a avançar

nas proporções atuais, em breve, até mesmo cargos mais simples,

terão que 'encontrar' ajuste de mercado nacional e não mais locais",

explica Cezar Tegon, da Elancers.

Outro campo que se abre para os profissionais brasileiros são as

agências interativas no exterior. "Muitos dos profissionais brasileiros

já estão há algum tempo em padrões internacionais, fazendp assim

que sejam cotados para trabalhar nas grandes agências mundiais.

Este fenômeno traz a maturidade para o nosso mercado, tornando

os profissionais cada vez mais disputados, capacitados e caros. Acho



muito positiva esta movimentação e isto continuando significará uma melhoria para os

brasileiros, pois, sem dúvida, é oferta de emprego tanto quanto as geradas interna-

mente", destaca Marcelo Abrileri, presidente da Curriculum (www.curriculum.com.br).

Em termos de valorização de cargos, o especialista da Curriculum aponta que os

maiores salários do segmento continuam com os profissionais envolvidos com base de

dados e programação. "Isto porque, em geral, o coração de um sistema está na base

de dados. O profissional AD (Administrador de Dados) ou DBA (Administrador de Base

de Dados) são os mais requisitados. Há uma grande diferença entre AD e DBA: o AD

está mais próximo à concepção filosófica e de regra de negócio e o DBA é o funcio-

nário que realmente cuida do dia-a-dia da base de dados, performance, backup etc.

Tirando esta função, as outras se eqüivalem, mas eu diria que um bom programador

também tem um valor inestimável".

No final, lembre-se que a sua remuneração vai depender, principalmente, da

postura adotada no ambiente de trabalho. "A relação de trabalho de um profissional

com sua empresa tem que ser baseada no 'crédito': faça mais do que te pedem e você

terá 'crédito' para pedir um aumento. Se te pedirem um layout, faça dois. Se o horário

começa às 09 horas, chegue às 8h30. Se te pedirem para amanhã, faça para hoje. Se a

empresa for justa e seu chefe atento, você nem precisará pedir um aumento: vai rece-

ber antes que você perceba", analisa Raphael.



Text Box
Fonte: Webdesign, a. 5, n. 50, p. 30-37, fev. 2008.




