
Anunciantes e agências estão disputando profissionais 
que dominam mídias sociais, comunicação mobile e web. 
Com a Copa do Mundo, a demanda por esses serviços irá 
crescer, e as marcas estão em busca de gente experiente 
Por Sheila Horvath 

Um profissional que tenha experiência e 
conhecimento do mercado publicitário; 
que saiba agir rápido em momentos de 
crise e saiba analisar uma pesquisa como 
ninguém; que enxergue longe e perceba 
tendências; que seja criativo, inteligente, 
bem articulado e maduro para expressar 
bem suas ideias; que esteja a par dos mais 
diferentes canais digitais de comunicação 
existentes hoje na web e seja conhecedor 
de todos os caminhos que as redes sociais 
possuem e dispõem e vislumbre todas as 
oportunidades de negócios que os celula
res e as mídias digitais podem oferecer. 
Esse é o perfil do profissional que agências 
e anunciantes buscam no mercado. Fácil? 
Não. Difícil. Profissionais com esse perfil, 

chamado de Profissional 2.0, está em falta 
no mercado. 

"Essa função ainda é muita nova", afir
ma Sabrina Gama, gerente da divisão de 
marketing da Michael Page International 
Brasil, consultoria especializada no recru
tamento e recolocação de executivos. Ela 
explica que hoje essa busca por profissio
nais com esse perfil está crescendo entre 
as empresas e trata-se de uma tendência 
percebida no mercado, principalmente nos 
últimos três meses, quando a companhia 
realizou uma análise do mercado. 

"Hoje, percebe-se uma migração para o 
mundo online. Isso é inevitável. Cada vez 
mais as empresas estão se voltando para a 
comunicação digital. Isso porque essa pla

taforma oferece mais agilidade e rapidez, 
além de esse tipo de comunicação ser mais 
barato", afirma a executiva. "Outra carac
terística importante do meio online é a pos
sibilidade de mensurar os resultados de sua 
comunicação, tornando o meio mais efeti
vo para determinadas ações; daí a preo
cupação, e também a necessidade, das 
companhias em ter um profissional que 
esteja dentro desse ambiente", completa. 

Para se ter uma ideia do aumento da pro
cura por esse tipo de profissional pelas em
presas, Sabrina conta que em três meses a 
Michael Page recolocou cinco posições es
tratégicas com esse perfil. "Esses números 
são incríveis, principalmente se levarmos 
em consideração que estamos no início do 



ano. Isso significa que teremos um 2010 
muito movimentado nesse setor", afirma. 

Ela explica que não existem profissio
nais ainda totalmente qualificados para 
as posições nas empresas. "Normalmente, 
os candidatos das áreas de internet estão 
nas agências ou nos veículos de web e não 
têm a qualificação necessária para atuar 
nas empresas." Daí uma tendência muito 
forte que se tem notado nesse segmento, 
que é a formação dos profissionais "dentro 
de casa". 

Para Sabrina isso acontece porque não 
existe ainda uma formação para eles. Se
gundo a gerente, são pessoas que acredi
taram na internet e começaram, por von
tade própria, a investigar e a literalmente 
"fuçar para conhecer esse novo mundo". 
Mas juntamente com isso chega uma série 
de outras coisas. "Hoje não se pode pensar 
em um profissional para esse cargo sem 
que tenha inglês fluente, uma boa visão do 
negócio, foco em resultados, articulação e 
jogo de cintura - afinal, ele faz negócios 
com todo mundo o tempo todo", detalha 
Sabrina. "Esse profissional que as empre
sas buscam é muito mais do que um garoto 
que conheça muito bem as redes sociais e 
as ferramentas da internet; por isso ainda é 
tão difícil de encontrá-lo no mercado." 

Hoje o que se percebe no mercado são 
dois tipos de perfis nesse segmento. São jo
vens de 28 a 35 anos que ou começaram em 

internet e agora começam a se interessar 
por comunicação e marketing, ou atuavam 
nas áreas de comunicação e marketing e 
hoje buscam aperfeiçoamento nas áreas 
digitais. "Então esses profissionais ainda 
estão no meio do caminho. Eles ainda não 
estão completos, mas em formação, donde 
surge a dificuldade de encontrar alguém 

com todas essas qualificações no mercado 
de trabalho, principalmente para atuar den
tro das empresas." Não tenha dúvida de que 
esse cenário inflaciona os salários - hoje na 
casa dos dois dígitos fácil, fácil. "É a famosa 
lei da oferta e da procura. Não tem jeito", diz 
Sabrina. 



Já que as empresas n ã o encontram profis
sionais 2.0, o jeito é formá-los. U m a empresa 
que formou um profissional com esse perfi l 
e vem driblando a concor rênc ia para m a n t ê -
lo no staff é a Tecnisa. Roberto Alourei ro é o 
atual gerente de redes sociais da companhia. 
O executivo está no cargo desde 2007, quan
do o diretor de internet e relacionamento da 
empresa, Romeo Busarello, t a m b é m profes
sor da Escola Superior de Propaganda e M a r 
keting - E S P M , percebeu em seu aluno um 
potencial executivo e o levou para trabalhar 
na Tecnisa em um novo projeto. "Nós t í n h a 
mos seis meses para fazer o projeto dar certo 
e deu", conta Busarello. 

Ele revela que, de lá para cá, já teve de t r i 
plicar o sa lár io de Aloureiro, pois seu pupilo 
recebe propostas praticamente todos os dias. 
"Não há profissionais no mercado com o per
fil do Roberto. As empresas precisam se cons
cientizar de que t ê m um papel importante na 
formação desses profissionais e apoiar seus 
talentos", af irma. "Como t a m b é m sou pro
fessor, muitos colegas me procuram em bus
ca de ind icações , pois a universidade é u m a 
fonte de novos talentos." 

Outra observação importante de Busa
rello é para o fato de que algumas empresas 
buscam um profissional digital, mas ainda 
m a n t é m u m a d i reção ana lóg ica . "É pre
ciso mudar todo o conceito de gestão. Não 
adianta sair no mercado procurando um 

executivo que entenda as ferramentas digi
tais e continuar pensando analogicamente, 
como acontece com algumas empresas hoje 
em dia", af irma. "Na Tecnisa, trabalhamos 
com internet desde 2002, estamos no Orkut 
desde 2004, temos um blog corporativo des
de 2006. Temos u m a v isão digital há muito 

tempo; en tão a c r i ação de u m a ge rênc ia de 
redes sociais foi natural para nós", comenta 
Busarello. "Estamos conectados, antenados 
com o que acontece no mundo digital." 

Outra companhia que aposta na á r e a d i 
gital e in ic iou um processo de recrutamento 
de profissionais internos para formar u m a 
equipe antenada e preparada para o mundo 
online é a Procter & Gamble. A gerente de 
market ing da P & G , Gabriela Onofre, conta 
que a empresa buscou internamente profis
sionais de diferentes backgrounds, como tec
nologia da i n fo rmação e r e l ações púb l i cas , 
para estruturar a equipe. "Nós até importa
mos talentos de outros pa í s e s para compor 
esse time", af i rma. 

Para Gabriela, apesar de essa ser u m a á r e a 
nova, inclusive na companhia, já existe um 
n ú m e r o cons ideráve l de profissionais. "Po
r é m , a demanda é crescente, e a dificuldade 
es tá em encontrar um profissional prepara
do, isto é, completo, que entenda de diferen
tes plataformas e junte esse conhecimento 
com exper i ênc ia em marketing", completa a 
executiva. 

Roberto Aloreiro, gerente de Redes Sociais da 
Tecnisa, escolhido na universidade 

Segundo Gabriela, da Procter & Gamble, o 
que as empresas p rocuram n u m profissio
na l é que ele entenda como construir marcas 
e relacionamento entre essas marcas e os 
consumidores ut i l izando os meios digitais. 
"Além disso, é importante que esse profis
sional tenha ca rac te r í s t i cas como inovação , 
conectividade, habilidade de reagir ráp ido 
e mudar de planos sempre que n e c e s s á r i o , 
pois no mundo online tudo acontece de for
ma muito rápida", af i rma. "O mais difícil em 
tudo isso é u n i r a expe r i ênc ia de mercado, 
conhecimento, ges tão do negócio, com o en
tendimento do meio digital", diz Gabriela. 

Essa é t a m b é m u m a ca rac te r í s t i ca levan
tada por Sabrina, da Michae l Page. "O que 
muitas vezes acontece é que se encontra 
um candidato que tem um conhecimento 
de internet, redes sociais e mobile, mas que 
ainda, a té mesmo por sua idade, n ã o possui 
u m a v ivênc ia de mercado; por outro lado, 
encontra-se um executivo com um grande 
conhecimento de mercado, mas que ainda 
n ã o atingiu u m a qual i f icação no que diz res
peito ao mundo digital. É de fato u m a á r e a 
muito nova, que ainda n ã o tem u m a forma-



ção, e os profissionais vão aparecendo meio 
que por intuição e por vontade própria", fina
liza a executiva. 

Além de Tecnisa e Procter & Gamble, as 
agências de publicidade também começam 
a se preocupar em formar seus times digi
tais. A Africa há cerca de oito meses im
plementou em seu staff uma área voltada 
exclusivamente para a área digital. O sócio 
e vice-presidente de mídia da agência, Luiz 
Fernando Vieira, conta que não foi uma 
tarefa muito fácil. "Nós percebemos que 
existia uma oportunidade de negócio mui
to grande no meio digital e que precisáva
mos nos preparar para isso. Percebemos 
que tínhamos dois caminhos a seguir: o da 
contratação de profissionais com experiên
cia no meio digital ou o da formação desses 
profissionais", revela. 

"Depois de uma sondada no mercado per
cebemos que as redes sociais, o mobile, a 
própria internet, tudo é tão novo que ainda 
não é possível afirmar que exista um profis
sional capaz de assimilar tudo isso e ainda 
assim possuir as qualidades de gestão, de 
conhecimento de mercado", afirma Vieira. 
"Então optamos por formar, por meio de 
workshops e palestras a base desse grupo e 
trazer algumas peças-chaves para o nosso 
time", continua o executivo. 

Com essa visão, conta Vieira, o que aconte-

Felipe Santos, o Pipo, com passagem pela McCann 
Erickson e Ogilvy, agora está na Africa 

ceu na Africa foi uma troca de conhecimen
to. Enquanto que um grupo formado na sua 
maioria por jovens com conhecimento em 
internet e suas ferramentas mostraram o que 
eles sabiam, uma equipe composta por pro
fissionais mais experientes passaram para 
esses jovens o que sabiam de mercado e ges
tão. "Não foi uma tarefa fácil. É difícil achar 
um formato correto, mas já foi um primeiro 
passo, uma mobilização na relação entre os 
profissionais da agência", diz. 

Trata-se de uma tarefa hercúlea, que abre 
possibilidades para novas experiências. Na 
Africa, além do aproveitamento dos profis
sionais internos, algumas contratações fo
ram realizadas. É o caso de Felipe Santos, 
o Pipo, que teve passagens pela McCann 
Erickson e Ogilvy Brasil e chega à Africa 
como diretor de mídia digital com o obje
tivo de reforçar a atuação da agência nessa 
área. "O Felipe já faz parte de um grupo de 
profissionais mais difícil de encontrar no 
mercado, que já atingiu certa maturidade 
profissional e também de vida, já está na 
faixa dos 30 anos, e por isso é mais dispu
tado, envolvendo um tempo maior de ne
gociação e um processo mais delicado de 
contratação", diz Vieira. 

Quem também procura formar os profis
sionais dentro de casa é o sócio-diretor de 
planejamento da Ginga, Pedro dei Priore. 
Um comentário interessante de Del Priore é 
sobre a importância de se ter esses jovens no 
ambiente de trabalho para "contaminar" o 
comportamento das pessoas. "É interessante 
ver como os jovens lidam com as ferramen
tas da internet. Elas fazem parte do cotidia
no deles. É uma questão cultural, eles lidam 
muito facilmente com isso, as redes sociais, 
os celulares, internet, tudo é simples", afir
ma o executivo. "O importante é saber mes
clar esses jovens com profissionais mais 
experientes que possam complementar seus 
conhecimentos." 

Na verdade o que vemos é uma transição 
entre o velho e o novo, na qual, como sempre, 
o diálogo e a troca de experiências resulta
rão em profissionais mais qualificados para 
os dois lados. Diz Del Priori: "Os mais novos 
trazem uma visão melhor para se comuni
car no mundo online, já os seniores passam 
para esses jovens uma postura profissional. 
O importante é cada um se respeitar nesse 
momento de transição - os jovens aprende
rem com os mais velhos, e os seniores apro
veitarem a juventude". 

Text Box
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