




Há vagas para todos os setores e, entre outras 
oportunidades, as empresas estão à procura 
de arquitetos de informação, programado
res, gerentes de projetos, analistas de search 
marketing e mobile. 

Os números do Projeto Inter-Meios mos
tram que a internet é o meio com maior cres
cimento de faturamento publicitário no Bra
sil, nos últimos anos. No primeiro semestre 
de 2010, o salto foi de 36,7% em relação ao 
mesmo período de 2009, totalizando B$ 539,2 
milhões, o que lhe dá 4,3% do bolo nacional. 

FORMAÇÃO 
Como a formação por profissionais especia
lizados no meio digital não acompanhou o 
aquecimento do mercado, as próprias agên
cias investem na preparação deles como al
ternativa para driblar a escassez de mão de 
obra. O problema é que esse profissional vai 
adquirir experiência e então estará pronto 
para ser assediado por outras empresas e 
iniciar o leilão em busca do melhor salário. 
Para evitar o "canibalismo" do mercado, as 
agências também investem em planos de 

carreira sólidos. Nem sempre funciona. A 
tentação costuma ser grande. 

"É necessário haver um processo de ama
durecimento. Tem muita gente boa no mer
cado, mas há aqueles que pularam etapas da 
carreira. Nós gostamos de ter talentos, mas 
também gostamos de ensinar", afirma Ro-
berta Raduan, sócia da agência digital Sinc. 
Segundo ela, a rotatividade de profissionais 
é grande dentro das agências e, para tentar 
segurá-los no emprego, a saída encontrada 
por algumas empresas tem sido investir em 
programas de estágios e na busca de talentos 
em outros Estados e cidades do interior. 

Vanessa Guedes Garcia, 21 anos, foi a pio
neira no novo programa da Sinc para for
mar profissionais capacitados investindo 
em gente de fora. De Porto Alegre, ela veio 
para São Paulo e ficará cerca de três meses 
hospedada em um flat alugado pela agência 
especialmente para receber esses profissio
nais. Com isso, ela terá tempo suficiente para 
se ambientar, conhecer a cidade e escolher o 
melhor lugar para morar, o que deu a Vanes
sa confiança para deixar a capital gaúcha e 
começar uma vida totalmente nova em São 
Paulo. "Isso que a Sinc proporciona foi um 
baita de um empurrão", diz Vanessa. 

Para Paulo Loeb, presidente do comitê de 
agências do IAB Brasil (Interactive Adver-
sing Bureau), há uma escassez generaliza
da de mão de obra qualificada. Mas, apesar 

de as agências procurarem alguém que já 
tenha certa experiência, outros requisi
tos são importantes, como experiência em 
negócios e o bom e velho jogo de cintura. 
Como falta aos mais jovens vivência, algu
mas empresas optam por ocupar os cargos 
seniores com profissionais mais velhos e 
com pouca experiência em mídia digital e 
colocar a "molecada" para trabalhar com a 
criatividade. Segundo Loeb, o mercado está 
aquecido: os grandes anunciantes investem 
ainda mais e os pequenos começaram a se 
tornar importantes. 

Ana Clara Cenamo, consultora e especialis
ta em marketing digital e representante no 



Brasil da Istockphoto.com, compartilha com 
Loeb sobre o crítico momento que está sendo 
vivenciado pelas agências digitais. "É o pior 
momento e a falta de mão de obra contamina 
as relações estabelecidas entre as agências. 

Ninguém esquenta a cadeira, mas tem sido a 
única forma de upgrade na carreira e no sa
lário." Ana Clara é a favor de bons estágios, 
de formação pelas agências e de cursos de 
capacitação. 

Ela explica que os profissionais seniores 
de hoje são aqueles que vivenciaram a bolha 
da internet no ano 2000 e que persistiram 
acreditando no mercado digital. Eles podem 
escolher onde querem trabalhar. A consul
tora utiliza o termo "estragadinho da web", 
criado por Michel Lent (vice-presidente de 
criação da Ogilvylnteractive), para definir 
os jovens com idade entre 20 e 25 anos, com 
a autoestima elevada, totalmente fora da 
realidade salarial e com baixa capacidade de 
entrega de uma forma geral. Eles existiram 
em 2000 e agora com a escassez de gente 
de qualidade, de novo, o mercado contribui 
para mais uma leva de "estragadinhos". 

"A relação do consumidor com a tecnolo
gia, a internet, as redes sociais tomou pro
porções gigantescas muito rapidamente, não 
foi um processo gradual, por isso os profis
sionais não tiveram tempo de se preparar e 
estão tendo de aprender na prática, quase no 
tranco", diz Luciana Bastos, head hunter da 
The Talent Business. 

Para David Reck, diretor da Enken, 
agência especializada em comunicação di
gital, faz algum tempo que a demanda de 
trabalho neste ramo é "muito maior do que 
a disponibilidade de profissionais." Segun
do ele, o ponto principal do problema é que 
além de este mercado concorrer, de certa 
forma, com mercados como o de tecnolo
gia e o de publicidade, o meio digital ainda 
precisa de um perfil ainda mais específi
co, que é o de profissionais que acumulem 
as habilidades e experiências desses dois 
mercados e que também tenham experiên
cia em projetos digitais. 

"Esse cenário acaba provocando uma evo
lução salarial sem precedentes, com promo
ções e alavancagem de carreiras algumas 
vezes infundadas e alta rotatividade nas 
agências e produtoras especializadas devido 

à disputa pelo seleto grupo de profissionais 
existentes, já que as graduações e cursos não 
conseguem preparar novos profissionais 
com o nível mínimo para entrada", diz Reck. 
Na Enken, há atualmente seis vagas abertas. 

Outra saída encontrada para tentar amenizar 
o impacto do apagão profissional são parce
rias entre agências digitais e escolas para 
cursos rápidos com o objetivo, entre outros, de 
incentivar alunos a seguirem no ramo da mí
dia digital. Tentar revelar talentos também é 
um dos focos. Um exemplo é a parceria entre 
a agência Click e a Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) com o curso de extensão de 160 horas 
para pessoas com formação universitária. De 
acordo com Raphael Vasconcellos de Oliveira, 
vice-presidente executivo de criação da Click, 
o curso foi uma das alternativas encontradas 
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para descobrir talentos e conhecer pessoas. 
"É necessário investir em boas escolas de for
mação avançada." 

A Media Contacts, agência de marketing 
digital do grupo Havas, e a universidade 
Cásper Libero também tiveram a iniciati
va e criaram o Digital Day, com objetivo de 
mostrar aos alunos de publicidade as pos
sibilidades que o mercado digital oferece. 
Depois disso é lançado um processo seletivo 
para programa de estágio, com cinco vagas, 
dentro da agência. Segundo Patricia Souza, 
diretora de operações da Media Contacts, a 
intenção é informar para os estudantes quais 
áreas existem dentro das agências digitais e 
quais delas são requisitadas e envolvidas. 
"Queremos mostrar o dia a dia das agências 
e despertar a vontade digitai nos jovens." 

Há poucos cursos universitários específi
cos para mídia digital, principalmente quan
do falamos dos que são reconhecidos pelo 
MEC (Ministério da Educação). Um deles, 
com duração de sete semestres, era o ofereci
do pela Universidade Metodista de São Paulo. 
Com turmas formadas desde 2005, o curso 
fechou as portas este ano, após formar mais 

de 250 alunos. Na grade curricular, criação 
de mídias digitais, desenvolvimento da l in
guagem nos ambientes digitais e execução e 
gerenciamento de projeto na web. O bacha
relado cedeu lugar à formação de tecnólogos 
em produção multimídia, com metade da 
duração e metade do valor da mensalidade. 

De acordo com o coordenador dos dois 
cursos, José Eduardo Sales, o de Mídias Di
gitais estava totalmente focado no desenvol
vimento de conteúdo e era frequentado por 
alunos "apaixonados" pela linguagem da 
internet. A maioria já atuava no mercado de 
trabalho, mas precisava e queria aprimorar 
o trabalho. Para o professor, é recente o fato 
de as empresas reconhecerem a necessidade 
de profissionais de mídias digitais. 

E quando há cursos, o difícil é acompa
nhar o conhecimento da nova linguagem. 
Até a burocracia governamental liberar uma 
nova disciplina, ela pode se tornar obsoleta. 
Neste ponto, a Hyper Island também faz a di
ferença. Lá, como não há disciplinas, todos 
se preparam para acompanhar o ritmo das 
novidades tecnológicas de forma dinâmica, 
diz Olsson. No Brasil, não há nada parecido 
com a escola da Suécia, mas algumas uni
versidade e institutos já se atentaram para o 
mercado, como o Senac com o curso Mídia 
Digital: Planejamento, Gestão e Besultados. 
Na PUC (Pontifícia Universidade Católica) 
Bio, o Departamento de Artes & Design ago
ra oferece habilitação em Mídias Digitais. 

A Escola de Comunicação e Arte da Uni
versidade de São Paulo (ECA-USP) iniciou 
em 2011 a pós-graduação em Gestão Inte
grada da Comunicação Digital. No começo 
deste ano, a Escola Superior de Propaganda e 
Marketing (ESPN) também promoveu o cur

so Desvendando a Mídia Digital com o obje
tivo de apresentar aos alunos conhecimentos 
básicos e ferramentas que possibilitem o de
senvolvimento das atividades relacionadas à 
área digital. O curso teve duração de 12 ho
ras. Iniciativas como o DigiTalks, que acon
teceu em Florianópolis em abril deste ano, 
e o Ad Games também ajudam a encontrar 
novos talentos e despertar nos profissionais 
o interesse pelas mídias digitais. 

Mauricio Costa é diretor de negócios e 
marketing da AG2 Publicis Modem. Segundo 
ele, há 30 vagas abertas na empresa, com sa
lários entre B$ 2 mi l e R$ 18 mil e é grande a 
dificuldade de preenchê-las. "São profissio
nais que não estão preparados para abaste
cer o mercado." Para ele, o déficit de pessoal 
capacitado existe por que o mercado cresceu 
de forma mais acelerada do que a formação 
de novos profissionais para atender à de
manda. Só para ter uma ideia do crescimen
to vertiginoso do mercado de mídias digitais, 
a AG2 já contratou, somente este ano, 20 pro
fissionais, isso sem contar as outras 30 vagas 
existentes a serem preenchidas. A empresa 
conta atualmente com 200 funcionários, 
mas pretende fechar o ano com 300. 

A agência Click tem nove vagas, com salá
rios que vão de R$ 2 mi l a R$ 10 mil . Algumas 
delas estão abertas desde o ano passado. "É 
baixo o nível de especialização e experiên-



cia. O mercado digital está muito aquecido 
e quem tem experiência está podendo esco
lher", afirma Vasconcellos de Oliveira. 

Para Luciana, da The Talent Business, ape
sar de a quantidade de cursos crescer, eles 
ainda não são suficientes para formação de 
profissionais para o preenchimento da de
manda. E enquanto o Brasil corre atrás do 
prejuízo por ter deixado passar a oportuni
dade de cursos na área, mentes criativas bor
bulham na Hyper lsland. Os cursos não são 
acessíveis para qualquer um - o preço varia 
de acordo com a opção escolhida - e o pro
cesso seletivo é rigoroso. Mas quem está lá 
não hesita em responder que não há nada pa

recido por aqui. "É muito mais um local ex
perimental do que uma escola", diz Olsson. 

Guilherme Machiavelli, 24 anos, é um gaú
cho formado em jornalismo que estuda na 
Hyper lsland desde agosto do ano passado. 
Acostumado com a área de design editorial e 
web e, como quem não queria nada, decidiu 
se inscrever para a renomada escola. Foi cha
mado para o processo de seleção que aconte
ceu em São Paulo. Também como quem não 
queria nada, ele compareceu. Machiavelli 
confirma a rigidez do processo seletivo. Ele 
passou por testes de inglês e habilidades, por 
uma entrevista e, no final, por uma tarefa em 
grupo, na qual um desafio era proposto. 

Como é típico da escola sueca, não havia 
um resultado correto para o desafio, mas 

ninguém sabia disso. 0 gaúcho foi seleciona
do para o curso com duração de dois anos, 
no valor de 19 mil euros. Ele divide o apar
tamento com um alemão e esteve no Brasil 
junto com Olsson para ministrar uma ofi
cina. Durante a sua rápida estadia no País, 
Olsson avisou que ninguém sabe qual é o fu
turo da mídia digital, pois ele avança e muda 
rapidamente. Mas, segundo ele, uma coisa é 
certa: há mentes brilhantes para o mercado 
digital em todos os cantos do mundo. Basta 
você saber como desenvolver um bom traba
lho e estar preparado, sempre, para o futuro. 
E nem a previsão mais pessimista indica que 
esse mercado vai parar de crescer. "Há um 
boom de oportunidades", afirma Costa, da 
AG2 Publicis Modem. 

Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 28, p. 60-65, maio 2011.




