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Ao conversar com profissionais de agências de publicidade e empresas em todo o Brasil ouço 
sempre a mesma queixa: faltam profissionais na área de mídias digitais. Cada um deles está 
falando de uma especialidade: mobile, e-commerce, web analytics, BI, mídia digital e tantas 
outras coisas. 
 
Três coisas chamam a atenção nesta queixa de escassez. Primeiramente, há a questão do 
crescimento da demanda por profissionais, num mercado que cresceu 30% entre 2008 e 2009, 
e que promete manter o crescimento para 2010. Numa economia baseada em conhecimento e 
prestação de serviços, equilibrar o tamanho da demanda com o número de profissionais para 
executar um trabalho tão complexo como publicidade em mídias digitais é um enorme desafio. 
 
O que se faz é comunicação, o que se entrega é um software que roda em um tipo específico 
de suporte de mídia. Portanto, não só é um trabalho interdisciplinar, mas também é um 
trabalho que exige maturidade para trabalhar em grupo de maneira produtiva. Neste 
momento, não há o número de profissionais preparados para o crescimento da demanda de 
serviços na área digital. 
 
Como resultado, e em segundo lugar, está a “juniorização” das empresas que, para atender a 
demanda crescente, colocam jovens para trabalhar em projetos. Não são jovens inexperientes 
em termos técnicos. Eles sabem como mexer com a tecnologia. Nasceram diante dela e 
gostam do que fazem. Mas esses jovens profissionais não têm um longo repertório de vida e 
de negócios, o que resulta em diversos problemas para a alta gestão. Por característica, essa 
geração demanda novos desafios, preferencialmente de forma contínua e gradativamente 
maior, aceita fazer trabalhos difíceis, mas quer reconhecimento financeiro e público. Qualquer 
coisa diferente disso resulta em desânimo e desinteresse pelo trabalho. Por outro lado, a visão 
do que é compromisso com o trabalho é diferente de seus gestores e, se ficarem 
desinteressados, mudam de empresa seja por um salário igual, mas com um cargo de nome 
mais pomposo, ou por um salário não tão melhor, mas num ambiente que ainda contém a 
promessa de ser melhor. 
 
O problema é que, juniores ou não, boa parte das pessoas que trabalha no mercado de mídias 
digitais se formou no trabalho e, exatamente por isso, ignora boas práticas e muda de 
empresas, levando os vícios de uma empresa para outra e para outra.  Falta a todos a 
educação formal em mídias digitais. 
 
Isso leva ao terceiro e último ponto da queixa de escassez. Trata-se da questão da educação, 
e nela, da educação na graduação e na educação continuada ou pós-graduação.  Há um 
contingente de profissionais já formados há algum tempo que precisam reinventar suas 
carreiras e nada parece mais promissor que migrar para a área digital, que é onde tem 
aparecido o maior número de oportunidades.   Para as escolas, criar cursos de curta duração é 
relativamente fácil, mas só ocorre se a demanda estiver garantida. Como todo negócio, as 
escolas querem evitar riscos. Mas há outra razão, nem sempre tão explícita. Faltam 
professores preparados para ministrar aulas sobre o assunto, e quem sabe sobre o assunto 
está aproveitando a demanda do mercado para ganhar dinheiro.  Não é uma equação muito 
boa para os alunos. Principalmente para os alunos de graduação. Estes sim sofrem as 
conseqüências de um sistema de educação que não abraça a interdisciplinaridade nativa dos 
meios digitais. Sim nós falamos de marketing, comunicação e publicidade, e sim, nós 
precisamos saber ferramentas, softwares e algo de programação. Tudo ao mesmo tempo 
agora. 
 
Lembro que o primeiro curso de e-commerce em São Paulo foi organizado por professores de 
Tecnologia da Informação, não professores de marketing e nem em conjunto com eles.  Hoje, 
há cursos de mídias digitais na área de comunicação, mas há poucas disciplinas da área de 
tecnologia nesses cursos. É preciso integrar mais as áreas.  
 



No caso específico da graduação, esse problema se agrava com a presença de professores de 
carreira, desatualizados e acomodados em seu set de slides, que não entendem por que os 
alunos são tão indisciplinados em sala de aula. Os professores acham que falta educação. Eu 
acho que faltam razões para esse aluno respeitar o professor e aula. A aula é ministrada no old 
fashion way. É chata. O conteúdo é velho. O desafio é pequeno. É preciso mudar e mudar 
rápido, oferecer disciplinas desafiadoras, ligadas ao mundo que esse jovem vive e que sejam 
úteis na sua vida profissional. OK, não podemos deixar de ensinar TV e rádio, mas que tal 
explorar as possibilidades digitais?  Que tal deixar de oferecer mídias digitais como eletivas e 
mudar o conteúdo da aula. Nesse sentido, o IAB Brasil tem firmado parcerias que vão mudar 
esse cenário. Com a ESPM, a associação encabeça o curso de Marketing e Comunicação Digital 
e com a FGV, já está na quarta turma do curso Comunicação com o Mercado Através de Mídias 
Digitais. Daí, por que razão não dar a importância que mídias digitais têm?  E por que não 
mudar?  A hora é agora. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 26 abr. 2010, p. 6.  
 
 
 
 
 


