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Wagner Martins não pensava
que seria possível trabalhar
com suas ideias, consideradas
malucas por alguns. No site co-
cadaboa.com, criado por ele
durante a graduação em Econo-
mia, Martins publicava notícias
que poderiam ser verdade, mas
não eram. Um exemplo foi a
rede social em que a prerrogati-
va seria que os participantes já
tivessem tido relação íntima. A
ideia rendeu reportagens e re-
percutiu como verídica em veí-
culos da grande imprensa do
país. Foi quando Martins rece-
beu um e-mail com elogios da-
quele que seria seu futuro sócio.
“Entrei no site da agência e per-
cebi que tinha gente ganhando
dinheiro com criações tão lou-
cas quanto aquelas que eu fazia
de forma amadora e despreten-
siosa no meu site”, lembra.
“Aproveitei e enviei meu currí-
culo com o assunto ‘Quando co-
meço?’”, conta Martins, três
anos após o ocorrido.

A tal agência era a Espalhe –
Marketing de Guerrilha, na qual
Martins atualmente ocupa o
cargo de sócio-diretor de pla-
nejamento. “Meu trabalho é
imaginar situações absurdas
para campanhas dos clientes,
fazer com que elas gerem reper-
cussão e sejam passadas de boca
em boca pelos potenciais con-
sumidores”, diz Martins.

Cargos considerados não
convencionais têm surgido em
outras empresas. Na agência de
publicidade Fischer+Fala!, um
profissional pode receber até
R$ 15 mil para testar jogos.
Este é o trabalho de Rafael Fra-
goso, webdesigner que testa
também aplicativos e sistemas,
entre outras atividades como,
por exemplo, verificar a possi-
bilidade de interação com as
redes sociais. “É um trabalho
que eu já fazia por hobby e hoje
recebo para isso”, diz o profis-
sional que ocupa o cargo de
criativo de tecnologia.

O cargo foi criado há seis me-
ses para dar suporte à maior de-
manda do meio on-line. “No
Brasil não há mais de três agên-
cias com este cargo e encontrar
profissional adequados para as-
sumi-lo não é uma tarefa fácil”,
conta Fernanda Rodrigues, coor-

denadora de recursos humanos
da Fischer+Fala!.

Neste caso, a contratação
levou cerca de dois meses, pois
um vice-presidente da agência
conhecia Fragoso, do contrário
a tarefa levaria muito mais
tempo, assegura Fernanda.
“Uma vaga dessas exige perfil
muito específico: formação em
webdesign, conhecimento em
programação, facilidade de co-
municação interpessoal para
contato tanto com público in-
terno quanto externo, raciocí-
nio analítico, inglês fluente,
experiência em animação, en-
tre outras habilidades”.

Chances pelo mercado
Episódios assim não acontecem

todos os dias, mas oportunida-
des de carreira em cargos inusi-
tados têm crescido no mercado
de trabalho. “Há uma tendência
de criação de cargos que envol-
vem análises de redes sociais e
monitoramento de mercado,
desde reclamações de um pro-
duto até a repercussão política
de um assunto”, diz Maria Paula
Menezes, gerente da divisão de
TI da Robert Half.

Engana-se quem pensa que
este é um cargo de coleta de da-
dos, apenas. “Hoje, estes pro-
fissionais têm como missão
transformar as informações em
conteúdo direcionado, analisar
e manter uma interação inteli-
gente com o público-alvo e até
mesmo determinar estratégias

ou mudanças em projetos de-
pendendo das tendências iden-
tificadas”, conta a gerente.

Cargos desta natureza deve-
rão fazer parte também da roti-
na de empresas de setores mais
tradicionais da economia, como
metalurgia, por exemplo. “Isso
acontece porque atualmente há
constante preocupação com o
cliente final e qualquer intera-
ção com este público passa a ter
um grande valor para as empre-
sas”, diz Maria Paula. “Tal ação
é nova e ainda é uma chance de
se diferenciar dos concorrentes
e de colocar a criatividade à
prova”, diz Carlos Eduardo Al-
tona, sócio da Exec, consultoria
em recrutamento e desenvolvi-
mento de executivos. ■
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Ideias inusitadas rendem
contratos de trabalho
Empresas têm criado cargos com funções incomuns para atender à nova demanda de clientes e consumidores

Cargos com funções
consideradas não
convencionais
deverão fazer parte
também da rotina de
empresas de setores
mais tradicionais
da economia

Murillo Constantino

Wagner Martins, sócio
da agência Espalhe,
descobriu que suas

ideias amadoras
poderiam lhe render
uma nova profissão
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 maio 2011, Primeiro Caderno, p. 26.
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