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A dificuldade de encontrar profissionais capacitados está fazendo as agências que trabalham 
com mídia digital irem buscá-los cada vez mais longe. No próximo mês, a OgilvyOne inaugura 
uma unidade de produção no Porto Digital do Recife (PE), ou seja, a mais de 2,6 mil 
quilômetros de distância da sede paulista. Além da qualificação, os profissionais podem ser 
30% mais baratos que os disponíveis em São Paulo. No estado, existem empresas com vagas 
equivalentes até a 25% do efetivo- algumas abertas há três meses. No Rio Grande do Sul, o 
índice chega a 30%. Um mercado muito diverso das agências tradicionais, que no último mês 
anunciaram demissões - apenas duas em São Paulo cortaram mais de 70 funcionários.  
 
O movimento feito pela OgilvyOne já foi vivenciado pela gaúcha AG2 - que abriu uma unidade 
em 2002 em Pelotas (RS), onde tem a mão-de-obra de três instituições de ensino - duas 
universitárias e outra de tecnologia. A empresa tem no interior do estado uma fábrica de 
software e design digital. "A mão de obra sai de Pelotas, mas todas as outras unidades usam 
esses profissionais", diz o diretor da AG2 e também presidente da Associação Gaúcha de 
Agências Digitais (Agadi), César Paz. Segundo ele, muitas empresas instalaram escritórios 
perto de universidades ou de pólos tecnológicos. O diretor-regional da OgilvyOne na América 
Latina, Renato de Paula, diz acreditar que o movimento pode virar tendência. O escritório da 
empresa no Recife fará a produção digital dos produtos da agência, que continuarão sendo 
criado s em São Paulo. Segundo de Paula, estão sendo criadas entre 10 e 15 vagas em 
Pernambuco. A escolha pelo Nordeste se deu à expertise dos profissionais da região em 
desenvolvimento de sites e games.  
 
"A falta de profissionais é um problema enorme no mercado. Isso existe também fora do Brasil 
e impacta em salários e custos", afirma a vice-presidente de atendimento da AgênciaClick, Ana 
Maria Nubiè. Em alguns casos, a valorização chegou a 200% em um ano. Parte deste 
aumento, segundo os diretores das empresas, em uma "canibalização" do setor: uma agência 
"rouba" profissional da outra.  
 
E a tendência, na avaliação de alguns especialistas, é piorar. O diretor-executivo do IAB, Ari 
Meneghini, diz que a área de mobile - um dos segmentos da mídia digital - vai crescer mais no 
ano que vem, uma vez que são 140 milhões de usuários de celulares. "Não tem profissional 
formado para isso. Este segmento exige que a pessoa tenha conhecimento também em 
games, em que a falta é maior", diz Meneghini. Um dos profissionais escassos, segundo os 
especialistas, é de "arquiteto da informação". Este, segundo os especialistas, tem de ser 
formado pelas próprias agências.  
 
A estimativa da Catho - empresa de recrutamento - é que, nos últimos dois anos, as 
oportunidades neste setor cresceram 20% e os salários acompanharam esta variação. "Temos 
na consultoria algumas oportunidades abertas há dois meses e meio", diz Renato Waberski, 
consultor de Carreira da Catho. De acordo com ele, a "demanda está interessante, mas a 
qualificação deixa a desejar".  
 
Para todos os tamanhos  
 
A dificuldade de encontrar profissionais ocorre tanto na grandes quanto nas pequenas 
agências. Na Enken, as vagas abertas representam pouco mais de 25% do efetivo total da 
empresa. David Reck, diretor-geral da empresa, diz que são dois os problemas: a formação e 
o crescimento do setor. "Na área de tecnologia, por exemplo, o profissional não tem 
conhecimento mínimo de comunicação e internet. É um problema de deficiência da faculdade 
também", afirma Reck.  
 
Para Reck, a dificuldade de migração, no caso dos profissionais formados em publicidade, é por 
conta da remuneração. "Quando é de produção é problemático, porque lá ele tem 
remuneração razoável, teria de descer o nível. Já em criação não". Segundo a diretora-
executiva da Web Box, Carolina Mattos Donda, um profissional de agência off-line ganha até 
30% mais. Por isso, segundo Paz, formar o profissional pode ser uma solução. "Um jovem 



profissional digital consegue atingir alguns patamares mais rapidamente que os off-line", 
afirma de Paula.  
 
"O problema da escassez de mão-de-obra especializada é pior nos níveis de gerenciais", avalia 
Max Petrucci, sócio da Garage Interactive. Segundo ele, como o assédio aos profissionais da 
área digital é muito grande, é comum pessoas com pouca experiência serem alçadas 
rapidamente a cargos de comando. "A questão é que muitas vezes falta a elas maturidade 
para gerenciar equipes e lidar com pressão de clientes".  
 
Sérgio Mugnaini, diretor de criação de internet da Almap/BBDO, corrobora a tese. "A ascensão 
no setor é muito rápida. As pessoas saem das universidades empregadas e assumem cargo de 
gerência poucos anos depois, embora não tenham ''bagagem'' para a função, diz. "Essa 
realidade é, no entanto, uma ótima oportunidade para publicitários experientes migrarem para 
o setor digital", reforça Mugnaini.  
 
Waberski diz que quando as agências procuram empresas especializadas como a Catho é 
exatamente para este tipo de profissional. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 30 out. 2008, Empresas & Negócios, p. C1. 


