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Depois das demissões efetivadas no final do ano - e do fechamento de algumas agências, em 
virtude da crise financeira -, o mercado publicitário voltou a contratar. Nos últimos 60 dias, o 
quadro pessoal aumentou entre 3% e 17% nas empresas ouvidas pela Gazeta Mercantil, com 
cerca de 150 vagas preenchidas. Os novos postos - uma pequena para repor demissões - se 
devem à conquista de contas e ao maior investimento de clientes que já integram a carteira 
das agências. Dados do Ibope Monitor mostram que no 1 trimestre o investimento publicitário 
aumentou 11,3% (ver matéria abaixo) em relação ao mesmo período de 2008.  
 
As contratações, no entanto, concentram-se no Rio de Janeiro e em São Paulo Agências e 
entidades representativas esperam mais contratações no segundo semestre.  
 
"O mercado não parou", diz Luiz Lara, presidente da Associação Brasileira de Agências de 
Publicidade (Abap). Para Lara, no segundo semestre as contratações se intensificam. Ricardo 
Nabhan, presidente da Federação Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro), lembra que 
a contratação é maior no eixo Rio-São Paulo e acrescenta que, em alguns mercados, as 
licitações públicas ajudam na recuperação. É o caso de Minas Gerais e do Paraná. Segundo ele, 
o restante do Sul está estagnado, enquanto parte do Nordeste vive bom momento.  
 
Entre as que mais contrataram estão a Africa e a Ogilvy, com 47 e 43 novos profissionais, 
respectivamente. No caso da Africa, desse total 12 são reposições de vagas fechadas em 
novembro. E no da Ogilvy, 25 pessoas vieram da incorporação da agência digital10 Minutos.  
 
Na Africa, um terço das contratações vem para atender a contas conquistadas, principalmente 
Wal-Mart, e o restante, para clientes tradicionais, como os de varejo e indústria automotiva. 
"Em novembro, pensava-se em retração nesses setores, mas houve aumento de vendas", 
afirma Márcio Santoro, vice-presidente executivo da Africa. Ele não descarta mais 
contratações. "Nas últimas semanas, sentimos um ânimo positivo no mercado".  
 
Na Escala DPP, o reforço de equipe é fruto de novas contas e da consolidação da empresa, que 
nasceu da fusão da gaúcha Escala com a Sociedade DPP, de São Paulo. A agência contratou 15 
pessoas, das quais três de fora de São Paulo para o Projeto Bairro Novo, da Odebrecht. A sócia 
da agência, Daniela Schmitz, observa que o mercado está bom para contratações, pois houve 
cortes em outras companhias no final de ano - a Escala DPP não demitiu naquele período. Ela 
diz que, como participa de concorrências e a demanda voltou a crescer, pode abrir mais vagas.  
 
Em algumas agências, foi o meio digital o que mais demandou reforçou de equipes. É o caso 
da Ogilvy, com 12 pessoas para a unidade de Pernambuco. Sérgio Amado, presidente do 
Grupo Ogilvy, afirma que o ritmo acelerado de contratações se deve ao investimento maior por 
parte dos clientes, à conquista de contas, como a de Kuat, e à expansão da empresa. Ele 
acredita que a agência deva encerrar o semestre com crescimento de um dígito e chegue a 
dois ao final do ano.  
 
Na DPZ o quadro aumentou pouco mais de 5% e, segundo o diretor-geral, Flávio Conti, a 
internet foi a responsável pelo feito. De 180 funcionários, 30 são da área digital. "Ganhamos 
contas de web e nossos clientes aumentaram o investimento em internet", explica.  
 
"O digital tem impulsionado o nosso crescimento", diz Adilson Batista, vice-presidente 
executivo da Wunderman, que abocanhou a conta daPerdigão e a global da Nokia. Desde 
março, a agência aumentou sua equipe em mais de 5% - anteriormente, houve demissões e 
contratações em virtude de ajuste de perfis profissionais, diz Batista. A companhia ainda tem 
11 vagas abertas. Batista esperava crescer este ano 15%, mas avalia agora que pode superar 
a meta.  
 
Na Giovanni + DraftFcb a maioria das contratações se deu no meio on-line, inclusive com a 
criação da diretoria de estratégias e inovações digitais. Aurélio Lopes, presidente da agência, 



diz que novas vagas dependerão do desempenho do segundo semestre. Ele projeta expansão 
de 10% em 2009.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 7 maio 2009, Empresas & Negócios, p. C8. 


